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dmina i jiasto jogielnica 
ri. oónek NI  MRJS4M jogielnicaX  

 Tbi. +4U 4U SSJPRJN49I  cAu +4U 4U SSJPRJN49 
kIm  T9TJNU9JPOJOU         obdlk STMOOP44R 

jako wAjAtfAgĄCY 

 

t=Biuletónie=wamówień=mublicznóch=nr==PN4SUP=J=OMNN=udostępnianóm=na=stronach=portalu=
internetowego=rrzędu=wamówień=mublicznóchI=w=dniu=N=grudnia=OMNNrK=zamieszczono=ogłoszenie=o=

zamówieniuI=którego=wartość=nie=przekracza==
wórażonej=w=złotóch=równowartości=kwotó=NOR=MMM=€K=

=
t=dniu=N=grudnia=OMNNrK=wszczęto=postępowanie=o=udzielenie=zamówienia=publicznego=====================

w=tróbie=przetargu=nieograniczonegoI=zamieszczając=ogłoszenie=o=zamówieniu=w=miejscu=
publicznie=dostępnóm=w=siedzibie=zamawiającego=i=na=stronie=internetowejW=wwwKmogielnicaKplK=

t= okresie= trwającóm= od= dnia= zamieszczenia= ogłoszenia= o= zamówieniu= w= Biuletónie= wamówień=
mublicznóch= do= upłówu= terminu= składania= ofert= udostępnia= się= na= stronie= internetowej=
wwwKmogielnicaKpl=

pmbCYcfhACgĘ==fpTlTkYCe===tAorkhÓt==wAjÓtfbkfA=
zwanąI=dalej=także=pftwK=dotóczącąW=

obsługi=bankowej=budżetu=dminó=i=jiasta=jogielnica=przez=
okres=PS=miesięcó 

=
 
         

Termin==składania==ofert==upłówa==w==dniu==9=grudnia=OMNN=rK==o==godzinie==NMWMMK=

ltwarcie==ofert==nastąpi==w==dniu==9=grudnia=OMNN=rKI==początek==o==godzinie==NMWPMK=

=

=

=

=

=

=======watwierdziłW==

Burmistrz=dminó=i=jiasta=jogielnica==============================================================================
KIEROWNIK  ZAMAWIAJĄCEGO 

=
=
=
=
=
=

http://www.mogielnica.pl/
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MK====mostanowienia=ogólneK===
MKNK=mostępowanie= o= udzielenie= zamówienia= publicznego= w= tróbie= przetargu= nieograniczonego=

zostało= przógotowane= i= jest= prowadzone= zgodnie= z= ustawą= z=dnia= OV=stócznia=OMM4=rK= mrawo=
zamówień= publicznóch= Emwm=–= tekst= jednolitó= = azK=rK= z=OMNM= kr=NNPI=pozK=TRV= ze= zmianamiF=
oraz= w= oparciu= o=przepisó= aktów= wókonawczóch= obowiązującóch= w= dniu= wszczęcia=
postępowaniaK==

MKOK=modstawa=prawna=udzielenia=zamówienia=publicznego=–=artK=NM=ustK=N=oraz=artK=PVJ4S==ustawó=
mrawo=zamówień=publicznóchK=

MKPK=modstawa=prawna=opracowania=specófikacji=istotnóch=warunków=zamówieniaW=
·= rstawa= z= dnia= OV= stócznia= OMM4= rK= mrawo= zamówień= publicznóch= Etekst= jednolitóW= =

azK=r=z=OMNM=rKI=kr=NNPI=pozK=TRV=z=późnK=zmKF=określanej=dalej=skrótem=mwmK=
·= oozporządzenie= mrezesa= oadó= jinistrów= z= dnia=PM= grudnia= OMMV= rK= w= sprawie= rodzajów=

dokumentówI= jakich= może= żądać= wamawiającó= od= wókonawcóI= oraz= formI= w= jakich= te=
dokumentó=mogą=bóć=składane=EazK=rK=z=OMMV=rK=kr=OOSI=pozK=NUNTFK=

·= oozporządzenie=mrezesa=oadó=jinistrów=z=dnia=OP=grudnia=OMMV= rK=w=sprawie=średniego= =
kursu=złotego=w=stosunku=do=euro=stanowiącego=podstawę=przeliczania=wartości=zamówień=
publicznóchI=EazK=rK=z=OMMV=rK=kr=OO4I=pozK=NTVSFK=

MK4K=mrzetarg=nieograniczonó=to=trób=udzielenia=zamówieniaI=w=któróm=w=odpowiedzi=na=publiczne=
ogłoszenie= o= zamówieniu= ofertó= mogą= składać= wszóscó= zainteresowani= wókonawcóK=
wamawiającó=nie=będzie=prowadził=aukcji=elektronicznejI=o=której=mowa=w=szczególności=w=artK=
VNa÷VNc=mwmK==

MKRK=hażdó= tókonawca= może= złożyć= tólko= jedną= ofertę= zawierającą= jedną= cenę= za= wókonanie=
całości= zamówieniaK= kie= dopuszcza= się= możliwości= złożenia= ofertó= wariantowejI= tznK=
przewidującej=odmiennó=niż=określonó=w=niniejszej=pftwI=sposób=wókonania=zamówieniaK==

MKSK=wgodnie= z= artK= PS= ustK= R= ustawó= wamawiającó= informuje= żeI= ze= względu= na= specófikę=
przedmiotu=zamówienia=nie=dopuszcza=możliwości=powierzenia=przez=tókonawcę=wókonania=
części=lub=całości=niniejszego=zamówienia=podwókonawcomK=

MKTK=t=okresie=P=lat=od=udzielenia=zamówienia=podstawowego=przewiduje=się=możliwości=udzielania=
zamówień= uzupełniającóchI= o=któróch= mowa= w= artK=ST=ustK=N=pkt=T= mwmK= kie= przewiduje= się=
zawarcia=umowó=ramowej=w=rozumieniu=artK=VV÷NMN=mwmK=

MKUK=tókonawca= zobowiązanó= jest= stosować= wszóstkie=postanowienia=pftwI= które= dotóczą= jego=
powinnościK=tókonawca=ponosi=wszelkie=kosztó=związane=z=przógotowaniem=i=złożeniem=ofertó=
wraz= z=wómaganómi= dokumentami= i= w= zakresie= jego= odpowiedzialności= leżó= powzięcie= J=
zgodnie=z=obowiązującóm=prawem=J=wiadomości=niezbędnóch=do=przógotowania=dokumentacji=
ofertowejI= a= także= do= podpisania= umowóK= wamawiającó= nie= zwraca= wókonawcom= kosztów=
udziału=w=postępowaniu=o=udzielenie=zamówieniaK=

MKVK=wamawiającó=informujeI=że=dla=udziału=w=postępowaniu=nie=jest=wómagane=wniesienie=wadiumK=
=

NK= mrzedmiotI=sposób=i=terminó=wókonania=zamówienia;=okres=obowiązówania=umowóK=
mrzedmiotem=zamówienia=jest=kompleksowa=obsługa=bankowa=budżetu=dminó=i=jiasta=jogielnica=
oraz=jej=jednostek=organizacójnóch=obejmująca=następujące=usługiW=

aF= otwieranieI=prowadzenie=i=zamókanie=rachunków=podstawowóch=i=pomocniczóchI=
bF= przójmowanie=wpłat=gotówkowóch=własnóch=i=obcóch=EGFI=
cF= dokonówanie=wópłat=gotówkowóchI=w=tóm=wópłató=zasiłków=z=pomocó=społecznej= i= innóch=

świadczeń=dla=osób=fizócznóch=EGFI=
dF= realizacja= przelewów= pieniężnóch= na= konta= w= banku= obsługującóm= i= na= konta= w= innóch=

bankachI=
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eF= sporządzanie= wóciągów= bankowóch= w= każdóm= kolejnóm= dniu= roboczómI= w= któróm= bółó=
dokonane=operacje=na=rachunku=Ewraz=z=kompletem=dokumentów=tjK=dokumentó=oróginalne=
lub=wtórnikiFI=

f F= udzielanie=telefonicznej=informacji=o=stanie=i=obrotach=środków=na=rachunkachI=
gF= wódawanie=blankietów=czekowóchI=
hF= udostępnianie=elektronicznego=sóstemu=obsługi=bankowejI=
iF====lokowanie=środków=na=lokatach=terminowóchI=
jF===udzielanie=kredótu=w=rachunku=podstawowómI=
kF= udzielanie=poręczeń=płatności=za=robotó=budowlaneI=
lF===wódawanie=opinii=bankowóch=dotóczącóch=wamawiającegoK=
EGF=usługi=kasowe=realizowane=w=placówce=tókonawcó=na=terenie=miasta=jogielnicóK=
=
ala= realizacji= przedmiotu= zamówienia= wamawiającó= wómaga= bó= tókonawca= realizującó= je=
posiadał=oddział=lub=filię=lub=agencję=banku=na=terenie=miasta=jogielnicaK=
westawienie=jednostek=organizacójnóch=dminó=i=jiasta=jogielnicó=objętóch=obsługą=bankową=

wraz=z=posiadanómi=rachunkamiW=

kazwa=i=adres=jednostki=
flość=

rachunków=
podstawowóch=

flość=
rachunków=

pomocniczóch=
rrząd=dminó=i=jiasta=jogielnicaI==
MRJS4M=jogielnicaI=ulK=oónek=NI==
kfmW=TVTJNPJTRJSVOI=obdlkWMMMROVUNO=

N= T=

wespół=pzkół=lgólnokształcącóch=w=jogielnicóI==
MRJS4M=jogielnicaI=ulK=kowomiejska=NI==
=kfmW=TVTN4TUMRMI=obdlkW=STNVSNTR4==

N= P=

mubliczna=pzkoła=modstawowa=imK=jarszałka=molski=gózefa=
miłsudskiegoI==
MRJS4M=jogielnicaI=ulK=mrzólesie=NMAI==
kfmW=TVTN4TTRTSI=obdlkW=MMNN4RVPM=

N= O=

mubliczna=pzkoła=modstawowa=i=mubliczne=mrzedszkole=w=
jichałowicachI==
MRJS4M=jogielnicaI=jichałowice=4W==
kfmW=TVTN4TUMONI=obdlkW=MMNN4RVSM=

N= N=

mubliczna=pzkoła=modstawowa=w=BorowemI==
MRJS4M=jogielnicaI=Borowe=OUI==
kfmW=TVTN4TUMNRI=obdlkW=MMNN4RVRP=

N= N=

wespół=mublicznej=pzkołó=modstawowej=i=mublicznego=
mrzedszkola=w=BrzostowcuI==
MRJS4M=jogielnicaI=Brzostowiec=RUI==
kfmW=TVTN4TUMPUI=obdlkW=MMNN4RV4T=

N= N=

 
=
t= okresie= trwania= umowó= może= wóstąpić= konieczność= otwarcia= i= prowadzenia= kilka= rachunków=
pomocniczóchI=otwieranóch=do=obsługi=projektów=finansowanóch=z=dotacjiI=funduszó=unijnóchI=bądź=
w= związku= z= realizacją= innóch= zadańI= w= odniesieniu= do= któróch= wómagane= jest= wóodrębnienie=
środków= finansowóchK= aóspozócja= otwarcia= rachunków= będzie= zawierała= również= wskazania=
dotóczące=realizacji=opłat=związanóch=z=przedmiotowómi=rachunkami=oraz=kapitalizacji=odsetek=od=
zgromadzonóch=środkówK=
=
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aopuszcza=się=możliwość=zwiększenia=ilości=rachunków=podstawowóch=i=pomocniczóch=wónikającą=
ze= zmian= w= strukturze= organizacójnej= dminó= i= jiasta= lub= zmianó= zasad= politóki= rachunkowości=
dotóczącóch=dminó=i=jiasta=jogielnica=i=jej=jednostek=organizacójnóchK=
=
pzacunkowe=wielkości=operacji=pozwalające=ustalić=zakres=współpracó=z=BankiemW=
Budżet=dminó=i=jiasta=jogielnica=w=OMNN=wónosiW=
aochodó==J=O9=UON=RUO=zł=
tódatki===J=PM=ONN=994=zł=
=
ipK= rsługi=bankowe= wa=okres=N=miesiąca=
N= iiczba=wpłat=własnóch=EsztukiF= okK=PM=sztuk=
O= tartość=EkwotaF=wpłat=własnóch=Ew=złF= okK=UT=NURIzł=
P= iiczba=wpłat=„obcóch"=EsztukiF= okK=OTM=sztuk=
4= tartość=EkwotaF=wpłat=„obcóch"=Ew=złF= okK=OPV=ORM=zł=
R= iiczba=wópłat=gotówkowóch=EsztukiF= okK=P4R=sztuk=
S= tartość=EkwotaF=wópłat=gotówkowóch=Ew=złF= okK=VP=4MM=zł 

T=
iiczba=przelewów=elektronicznóch=na=rachunki=w=innóch=
bankach=EsztukiF= okK=NRMM=sztuk 

U=
iiczba=przelewów=„papierowóch"=na=rachunki=w=innóch=
bankach= okK=4M=sztuk 

V= iiczba=blankietów=czekowóch= okK=NS=sztuk 
NM= mrzeciętna=wartość=lokat=miesięcznóchW= okK==ORM=MMM=zł 
iokató=dotóczą=wolnóch=środków=budżetu=lokowanóch=na=różne=okresó=czasuI= jak=również= lokató=
zabezpieczeń= dotóczącóch= umów= wókonawców= zadań= realizowanóch= dla= dminó= i= jiasta======================
w=różnóch=wósokościach. 

=
hodó=i=nazwó=określone=we=tspólnóm=płowniku=wamówień=ECmsFW=SSNOMMMM=J=T=fnwestócójne=
usługi=bankowe=i=usługi=powiązane;=SSNNMMMM=J=4=rsługi=bankowe;=
=
Termin=realizacji=–=wAjAtfAgĄCY=wómagaI=abó=zamówienie=bóło=zrealizowane=w=terminie=od=dnia=
MN=stócznia=OMNO=roku=do=dnia=PN=grudnia=OMN4=rokuK=
=
OK= tarunki=udziału=tYhlkAtCÓt= w=postępowaniu=oraz=sposób=dokonówania=ocenó=spełniania=

tóch=warunkówK=
l= udzielenie= zamówienia= mogą= ubiegać= się= wółącznie= ci= tYhlkAtCYI= którzó= spełniają= nwK=
warunki=ustalone=na=podstawie=artK=OO=ustK=N= mwmK=tYhlkAtCY=mogą=wspólnie=ubiegać= się===================
o=udzielenie=zamówieniaI=po=ustanowieniu=pełnomocnika=do=reprezentowania=ich=w=niniejszóm=
postępowaniu=albo= reprezentowania=w= tóm=postępowaniu= i= zawarcia= umowó=w=sprawie= tego=
zamówienia=publicznegoK=tYhlkAtCYI=którzó=wspólnie=ubiegają=się=o=udzielenie=zamówienia=
Espółki= cówilneI= konsorcjaF= ponoszą= solidarną= odpowiedzialność= za= wókonanie= zamówieniaI=
tznK= umowó= odpłatnej= zawartej= międzó= wAjAtfAgĄCYj= a= tYhlkAtCĄK= t= przópadku=
wóstąpienia= grupó= wókonawców= wspólnie= ubiegającóch= się= = o= udzielenie= zamówienia=
Ekonsorcjum= albo= spółka= cówilnaF= żaden= tYhlkAtCA= nie= może= podlegać= wókluczeniu========================
z=postępowaniaK==

= l=udzielenie=zamówienia=mogą=ubiegać=się=tYhlkAtCYI=którzó=spełniają=warunki=dotócząceW==
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OKNK=posiadania=uprawnień=do=wókonówania=określonej=działalności= lub=czónnościI= jeżeli=przepisó=
prawa= nakładają= obowiązek= ich= posiadania= J= aktualne= zezwolenie= homisji= kadzoru=
Bankowego= na= prowadzenie= działalności= w= zakresie= bankowości= o= ile= przepisó= nakładają=
obowiązek= posiadania= takiego= zezwolenia= przez= tókonawcęK= t= przópadku= tókonawców=
wspólnie=ubiegającóch=się=o=udzielenie=zamówienia=zezwolenie=składa=każdó=z=tókonawców; 

OKO=posiadania=wiedzó==i=doświadczeniaW=
OKPK=dósponowania=odpowiednim=potencjałem=technicznóm=oraz=osobami=zdolnómi=do=wókonania===

zamówieniaK= tYhlkAtCY= spełniają= ten= warunekI= jeżeliW= posiadają= oddział= lub= filię= = lub=
agencję=banku=na=terenie=miasta=jogielnicaK===

OK4K=sótuacji=ekonomicznej=i=finansowejW==
= są=ubezpieczeni=od=odpowiedzialności=cówilnej=w=zakresie=prowadzonej=działalności=na=kwotę= =

nie=mniejszą=niż=O=MMM=MMMIMM=złotóchK=
OKRK= =t=przópadku=wspólnego=ubiegania=się=o=zamówienie=warunki=wóżej=określone=tYhlkAtCY=

mogą=spełniać łącznieK=
=OKSK==tYhlkAtCA==zobowiązanó=jest=wókazać=spełnienie=warunków=w=zakresie=wskazanóm=w=ustK=

OKN=–=OK4=poprzez=złożenie=odpowiednich=dokumentów=wómienionóch=w=aziale=PK=wAjAtfAgĄCó=
dokona=ocenó=spełniania=przez=tYhlkAtCÓt=warunków=udziału=na=dzień=składania=ofert==na=
podstawie= analizó= treści= złożonóch= oświadczeń= i= dokumentów= złożonóch= na= potwierdzenie=
spełniania=warunków=udziału==w=postępowaniuK=

PK= aokumentó=wómagane=do=złożenia=w=terminie=składania=ofertK=
PKNK=YlcboTA>= sporządzona= zgodnie= z= treścią= wAŁĄCwkfhA=ko=NI= zawierającą= wónagrodzenie= za=

wókonanie=przedmiotu=zamówieniaI=obliczone=w=sposób=opisanó=w=pkt=4=pftw=oraz=podanie=
danóch=adresowóch=oddziału=lub=fili==lub=agencji=banku=na=terenie=miasta=jogielnicaK==

PKOK=YlŚtfAaCwbkfb>=o=braku=podstaw=do=wókluczenia=z=postępowania=o=udzielenie= zamówienia=
oraz= o= spełnieniu= warunków= udziału= w= postępowaniuI= sporządzone= zgodnie= z= treścią=
wAŁĄCwkfhA=ko=OK==

PKPK=Aktualne=zezwolenie=homisji=kadzoru=Bankowego=na=prowadzenie=działalności=bankowej=o=
której=mowa=w=artK=PS=ustawó=z=dnia=OVKMUKNVVT=rK=mrawo=bankowe=EazK=rK=z=OMMO=rK=kr=TOI=
pozK= SSR= z= późnK= zmKF= lub= dokumentó= równoważne= Epotwierdzające= prawo= prowadzenia= na=
terenie=molski=działalności=bankowejF;=

PK4K=lpłacona=polisa=a=w=przópadku= jej=braku= innó=dokument=potwierdzającóI=że= =tYhlkAtCAL=
tYhlkAtCY= jest= ubezpieczonó= od= odpowiedzialności= cówilnej= w= zakresie= prowadzonej=
działalności=związanej=z=przedmiotem=zamówieniaK=gako=kurs=przeliczeniowó=na=mik=danóch=
finansowóch=wórażonóch=w=walutach=innóch=niż=mikI=wAjAtfAgĄCY=przójmie=średni=kurs=walut=
ogłoszonego=przez=kBm=na=dzień=wóznaczonó=na=składanie=ofertK=

PKRK==t=przópadku=wspólnego=ubiegania=się=o=zamówienieI=dokument=składa=każdó=z=podmiotów=
wóstępującóch= wspólnieK= tYhlkAtCó= wspólnie= ubiegającó= się= o= zamówienie= mogą= złożyć=
opłaconą= polisę= lub= innó= = dokumentI= z= którego= wónikaI= że= ubezpieczeniem= na= kwotę= nie=
mniejszą=niż=O=mln=złK=objęci=są=wszóscó=tYhlkAtCY=wóstępującó=wspólnieK=

PKSK=Aktualnó= odpis= z= właściwego= rejestruI= jeżeli= odrębne= przepisó= wómagają= wpisu= do= rejestruI===================================
w= celu= wókazania= braku= podstaw= do= wókluczenia= w= oparciu= o= artK= O4= ustKN= pkt= O= ustawóI=
wóstawionó= nie= wcześniej= niż= S= miesięcó= przed= upłówem= terminu= składania= ofert==============================
a=w=przópadku=osób=fizócznóch=–=oświadczenie=w=zakresie=artKO4=ustKN=pkt=O=

PKTK=geżeli=tYhlkAtCA=ma=siedzibę= lub=miejsce=zamieszkania=poza= terótorium=ozeczópospolitej=
molskiejI= zamiast= dokumentuI=o= któróch= mowa= w= ustK= PKS= = składa= dokument= lub= dokumentó=
wóstawione=w=krajuI=w=któróm=ma=siedzibę=lub=miejsce=zamieszkaniaI=potwierdzająceI=że=nie=
otwarto=jego=likwidacji=ani=nie=ogłoszono=upadłościI=
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PKUK=aokumentó= o= któróch= jest= mowa= w= ustK= PKTK= winnó= bóć= wóstawione= nie= wcześniej= niż= S=
miesięcó=przed=upłówem=terminu=składania=ofertK==

PK9K=geżeli= w= miejscu= zamieszkania= osobó= lub= w= krajuI= w= któróm= tYhlkAtCA= ma= siedzibę= lub=
miejsce=zamieszkania=nie=wóstawia=się=dokumentówI=o=któróch=mowa==wóżejI=zastępuje=się=je=
dokumentem= zawierającóm= oświadczenie= złożone= przed= notariuszemI= właściwóm= organem=
sądowómI= administracójnóm= albo= organem= samorządu= zawodowego= lub= gospodarczego=
odpowiednio=miejsca=zamieszkania=osobó= lub=krajuI=w=któróm=tYhlkAtCA=ma=siedzibę= lub=
miejsce=zamieszkaniaI=z=zachowaniem=wómogu=określonego=w=ustKPKUK=

PKNMK= t= przópadku= reprezentowania= tYhlkAtCY= w= postępowaniu= przez= pełnomocnikaI=
tYhlkAtCA=składa==wraz=z=ofertą=pełnomocnictwo=dla=tej=osobó=–=w=oróginale=lub=notarialnie=
poświadczoną=kopięK=w=pełnomocnictwa=musi=jednoznacznie=wónikać=zakres=uprawnień=osobó=
upełnomocnionejK=

PKNNK= tYhlkAtCYI= którzó= wspólnie= ubiegają= się= o= udzielenie= zamówieniaI= ustanawiają=
pełnomocnika= do= reprezentowania= ich= w= postępowaniu= o= udzielenie= zamówienia= albo=
reprezentowania= w=postępowaniu= i= zawarcia= umowó= w= sprawie= zamówienia= publicznego===================
a=pełnomocnictwo=składają=wraz=z=ofertąK=

PKNOK= aokumentó= składa= się= w= oróginale= lub= kopii= poświadczonej= „wA= wdlaklŚĆ= w=
loYdfkAŁbj”=przez=tYhlkAtCĘ=lub=upełnomocnionego=przedstawiciela=tYhlkAtCYK==

PKNPK= aokumentó= sporządzone= w= jęzóku= obcóm= są= składane= = wraz= = z= tłumaczeniem=na= jęzók=
polskiK=

PKN4K= wałączniki= dołączone= do= specófikacji= istotnóch= warunków= zamówienia= przedstawione= są= = = = = = = = = =
w= formie=wzoru=graficznegoK=tYhlkAtCA=może=przedstawić=załączniki=wg=własnego=układu=
graficznegoI= lecz= muszą= one= zawierać= wszóstkie= wómagane= zapisó= i= informacjeI= ujęte= we=
wzorachK= t= przópadkuI= gdó= jakakolwiek= część= wómaganóch= załączników= nie= dotóczó=
tYhlkAtCYI=wpisuje=on=„kfb=alTYCwY”===i=dołącza=do=ofertóK=

PKNRK= wAjAtfAgĄCY= wezwie= tYhlkAtCÓtI= którzó= w= określonóm= terminie= nie= złożóli=
wómaganóch= przez= wAjAtfAgĄCbdl= oświadczeń= lub= dokumentów= = lub= którzó= nie= złożóli=
pełnomocnictwI= albo= którzó= = złożóli= wómagane= przez= wAjAtfAgĄCbdl= oświadczenia= i=
dokumentó= zawierające= błędó= lub= którzó= złożóli= wadliwe= pełnomocnictwa= do= ich= złożenia= w=
wóznaczonóm=terminieI=chóba=że=mimo=ich==złożenia=oferta=tYhlkAtCY=podlega=odrzuceniu=
lub= konieczne= bółobó= unieważnienie= postępowaniaK= włożone= na= wezwanie= wAjAtfAgĄCbdl=
oświadczenia= i= dokumentó= powinnó= potwierdzać= spełnianie= przez= tYhlkAtCĘ= warunków=
udziału=w=postępowaniu==nie=później=niż=w=dniuI=w=któróm=upłónął=termin=składania=ofertK=

PKNSK= tYhlkAtCAI= któró= nie= spełni= wómagań= ustalonóch= w= pkt=UKOI= dotóczącóch= dokumentów=
określonóch=w=aziale=PI=nie=spełni=warunków=ustalonóch=w=aziale=OI=bądź=złożó= EnpK= zawrze=
w=wwK=dokumentachF= nieprawdziwe= informacje= mające= wpłów= na= wónik= prowadzonego=
postępowania=lub=mogącóch=mieć=wpłów=na=wónik=postępowania=oraz=nie=wókazali=spełnienia=
warunków= udziału= w= postępowaniuI= zostanie= wókluczonó= z=postępowania= o= udzielenie=
zamówienia=publicznegoI= zgodnie=z= pkt=UKPKcI=dI= a= jego=oferta=będzie=odrzuconaI= zgodnie=z=
pkt=UKRKeK=

PKNTK= wAjAtfAgĄCY= odrzuci= każdą= ofertęI= której= treść= nie= odpowiada= treści= pftwK= mrzesłanki=
powodujące=odrzucenie=ofertó=zawarto=w=pkt=UKRK==

4K= pposób=obliczenia=cenóK===
lferta= musi= zawierać= ostateczneI= sumaróczne= cenó= obejmujące= wszóstkie= kosztó======================================
z=uwzględnieniem=wszóstkich=opłat=i=podatków=Etakże=podatku=od=towarów=i=usługFK=
hażda=cena=musi=bóć=podana=w=złotóch=polskich=Ez=dokładnością=do=dwóch=miejsc=po=przecinkuF=
cófrowo=i=słownieK=
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tielkości=procentowe=należó=podawać= z=dokładnością= do=dwóch=miejsc=po=przecinku= Ecófrowo= i=
słownieFK=
t=związku=z=tómI=że=wzoró=matematóczne=stosowane=w=niniejszóm=postępowaniu=są=możliwe=do=
zastosowania= tólko= wówczasI= gdó= w= liczniku= i= mianowniku= są= wartości= dodatnieI= w= przópadku=
wóstąpienia= zera= w= liczniku= bądź= mianownikuI= celem= wóliczenia= punktacji= we= wzorach=
matematócznóch=do=licznika=i=mianownika=zostaną=dodane=wartości=MIMMMNK==
oozliczenia=międzó=wAjAtfAgĄCYj=i=tYhlkAtCĄ=odbówać=się=będą=w=złotóch=polskich=EmikFK=
wAjAtfAgĄCY=informujeI=że=dla=sprawdzenia=poprawności=dokonanóch=obliczeń=będzie=korzóstał=z=
programu= bxcel= z= pakietu= jp= lffice= z= ustawieniem= formatu= Eliczbowe= do= czterech= miejsc= po=
przecinkuFK=
RK= pposób=przógotowówania=ofert=i=pozostałóch=dokumentówK==

aF= YlcboTA>=oraz=pozostałe=dokumentó=wómagane=od=tYhlkAtCÓt=winnó=bóć=sporządzone=
w=jęzóku= polskimI= w= formie= pisemnej= Etrwałó= druk= lub= pismo= odręczneFI= ściśle= według=
postanowień=zawartóch=w=pftwK=tYhlkAtCA=może=złożyć=jedną=ofertę=zawierającą=jedną=
cenę=za=wókonanie=przedmiotu=zamówienia=w=całościK=włożenie=przez=tYhlkAtCĘ=więcej=
niż=jednej=ofertó=spowoduje=odrzucenie=wszóstkich=ofert=złożonóch=przez=tego=tYhlkAtCĘK=

bF= Treść=ofertó=musi=odpowiadać=treści=pftwK=t=celu=czótelnego=zamieszczenia=odpowiedniej=
ilości= informacji= załączniki= do= pftw= można= przetworzóć= z= zachowaniem= ich= wzorcowej=
treściK=YlcboTA>=oraz=pozostałe=dokumentó=wómagane=postanowieniami=zawartómi=w=pkt=P=
muszą= bóć= złożone= w=oróginale= lub= kopii= potwierdzonej= za= zgodność= z= oróginałem= przez=
reprezentanta=lub=pełnomocnika=tYhlkAtCYK=

cF= tYhlkAtCAI= któró= zawarł= w= dokumentach= ofertowóch= informacje= stanowiące= tajemnicę=
jego= przedsiębiorstwa= w= rozumieniu= przepisów= o= zwalczaniu= nieuczciwej= konkurencji=
i=chciałbó= skutecznie= zastrzecI= że= nie= mogą= bóć= one= udostępnianeI= powinien= na= końcu=
YlcboTY>= sporządzonej= według= załącznika=nr=N= opisaćI= które= informacje= zawarte=
w=dokumentacji= ofertowej= nie= mogą= bóć= udostępnione= oraz= wórazić= zgodę= na= ujawnienie=
zastrzeżonóch= informacjiI= do= wiadomości= wAjAtfAgĄCbdl= i= osóbI= któróm= hfboltkfh=
wAjAtfAgĄCbdl=powierzół=wókonówanie=czónności=w=postępowaniuK=

dF= tYhlkAtCA=nie=może=zastrzec=swojej=nazwó=EfirmóF=oraz=adresu=swojej=siedzibóI=a=także=
informacji= dotóczącóch= cenóI= terminu= wókonania= zamówienia= i= warunków= płatności=
zawartóch= w= ofercieK= kieprecózójne= oraz= podane= inaczej= niż= na= piśmieI= zastrzeżenia= i=
oświadczenia= dotóczące= powóższej= kwestiiI= nie= będą= skuteczne= i= nie= mogą= bóć=
respektowane= przez= wAjAtfAgĄCbdlK= mo= upłówie= terminu= składania= ofert= nie= można=
zastrzec=żadnóch=informacji=zawartóch=w=ofertachK==

eF= aokumentacja= ofertowaI= tjK= YlcboTA>= wraz= z= pozostałómi= wómaganómi= dokumentamiI=
powinna=stanowić=zbiór=kolejno=ponumerowanóch=kartek=zawierającóch=treśćI=połączonóch=
w=sposób= uniemożliwiającó= łatwą= dekompletacjęK= bgzemplarz= dokumentacji= ofertowej=
należó= zamknąć= w=nieprzejrzóstej= kopercie= w=sposób= uniemożliwiającó= jej= otwarcie= bez=
widocznóch= skutków= i=zamieścić= na= zewnątrz= pełną= nazwę= EfirmęFI= adres= EsiedzibęF=
tYhlkAtCY=oraz=opisW==

rrząd=dminó=i=jiasta=jogielnica=
MRJS4M=jogielnicaI==ulK=oónek=N==EpokK=nr=NF=

alhrjbkTACgA==lcboTltA==kA===lBpŁrdĘ=BAkhltĄ==
kie==otwierać==przed==godziną==NMWPM==w==dniu==9=grudnia=OMNN=rK=

t  przópadku  dostarczenia  później  niż  9 grudnia 2011 r.  godz. 10W00  -  nie  otwierać  w  ogóle 
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fF= aokumentó=zawierające=informacjeI=o=któróch=mowa=w=pkt=RKPI=należó=umieścić=w=osobnóm=
wewnętrznóm= opakowaniuI= przó= czóm= stronó= powinnó= bóć= ze= sobą= połączone= i=
ponumerowane=z=zachowaniem=ciągłości=numeracji=stron=dokumentacji=ofertowejK=

gF= tYhlkAtCA=możeI=przed=upłówem= terminu=składania=ofertI= zmienić= lub=wócofać= złożoną=
przez= siebie= ofertę= pod= warunkiemI= że= wAjAtfAgĄCY= otrzóma= pisemne= powiadomienie=
o=wprowadzeniu=zmian=lub=wócofaniuK=mowiadomienie=o=wprowadzeniu=zmian=lub=wócofaniu=
powinno=bóć=oznaczone=zgodnie=z=pkt=RKRI=z=dopiskiem=„wjfAkA”=lub=„tYClcAkfb”K=

SK= jiejsce=i=termin=składania=ofert=wraz=z=wómaganómi=dokumentamiK=
SKNK=tómagane= od= tYhlkAtCÓt= dokumentó= określone= w= pkt=P=i=RI =w =tóm =YlcboTĘ>= wraz======================

z=załącznikamiI=należó=złożyć=w=formie=pisemnej=w=rrzędzie=dminó=i=jiasta=jogielnicaI=pokK=N=
w= terminie= upłówającóm= 9= grudnia= OMNN=rK= o= godzinie=NMWMMK= kie= dopuszcza= się=
przekazówania= ofert= wraz= z=pozostałómi= wómaganómi= dokumentamiI= w= tóm= oświadczeńI=
faksem=lub=drogą=elektroniczną=w=jakiejkolwiek=postaci=elektronicznejK=

SKOK=wAjAtfAgĄCY= przedłużó= termin= składania= ofert= z= uwzględnieniem= czasu= niezbędnego= do=
wprowadzenia= w= ofertach= zmian= wónikającóch= z= ewentualnóch= modófikacji= treści= pftwI= = = = = = = = = = = = = =
o= któróch= mowa= w= pkt=NNK =wAjAtfAgĄCY= może= przedłużyć= termin= składania= ofert=
w=przópadku=wniesienia=odwołania=dotóczącego=treści=ogłoszenia=lub=postanowień=pftwK=

SKPK=hażdó= tYhlkAtCAI= któró= otrzómał= pftw= od= wAjAtfAgĄCbdlI= zostanie= niezwłocznie=
powiadomionó= na= piśmie= o= przedłużeniu= terminu= składania= ofertK= tszelkie= prawa=
i=zobowiązania= wAjAtfAgĄCbdl= oraz= tYhlkAtCY= ustalone= w= odniesieniu= do= terminu=
ustalonego= pierwotnie= J= podlegają= nowemuI= tznK= przedłużonemu= terminowiK= fnformacja=
o=przedłużeniu= terminu= składania= ofert= jest= zamieszczana= wraz= z=ewentualną= modófikacją=
pftw=na=stronie=internetowej=www.mogielnica.plK=ldpowiedź=udzielona=przez=zamawiającegoI=
zmieniająca= lub= uzupełniająca= zapisó= dokumentacji= przetargowejI= jest= jednoznaczna==========================
z= wprowadzeniem= zmian= do= dokumentów= przetargowóchK= lfertó= sporządzane= niezgodnie== = = = = = = = = = = = = = = = =
z=wómaganiami=dokumentacji=przetargowej=lub=ofertóI=sporządzane=bez=uwzględnienia=zmian=
wprowadzonóch=do=dokumentów=przetargowóch=przez=zamawiającego=będą=odrzucaneK=

SK4K=hopertó=zawierające=dokumentacje=ofertoweI=które=wAjAtfAgĄCY=otrzómał=po=upłówie=terminu=
określonego= w= pkt=SKNI= zostaną= J= bez= otwierania= J= zwrócone= właściwóm= tYhlkAtCljI= po=
upłówie=terminu=przewidzianego=na=wniesienie=odwołaniaK=

TK= mrowadzenie= postępowania;= otwarcie= ofert= wraz= z= pozostałómi= wómaganómi= dokumentami;=
termin=związania=ofertąK=

TKNK=t= trakcie=prowadzenia= postępowania=zostanie= sporządzonó=pisemnó=protokół= postępowania=======
o=udzielenie=zamówienia=o=wartości=zamówienia=mniejszej=od=kwot=określonóch=w=przepisach=
wódanóch= na= podstawie= artK=NN=ustK=U=mwmI= prowadzonego= w=tróbie= przetargu=
nieograniczonegoK= mrotokół= wraz= z=załącznikamiI= które= stanowią= ofertóI= opinie= biegłóchI=
oświadczeniaI= zawiadomieniaI= wnioskiI= inne= dokumentó= i= informacje= składane= przez=
zAjAtfAgĄCbdl=i=tYhlkAtCÓtI=jest=jawnóK=w=zastrzeżeniem=pkt=RKPI=RK4I=RKS=wszóstkie=ofertó=
są= jawne= od= chwili= ich= otwarciaI= natomiast= pozostałe= załączniki= do= protokołu= wAjAtfAgĄCY=
może= udostępnić= po= dokonaniu= wóboru= ofertó= najkorzóstniejszej= lub= po= unieważnieniu=
postępowaniaK=

TKOK=t= dniu= 9= grudnia= OMNN=rK= w= siedzibie= wAjAtfAgĄCbdl= w= jogielnicóI= ulK=oónek= NR== Biuro==
oadó==jiejskiej==sala=konferencójna==f==piętro==odbędzie=się=jawne=otwarcie=ofert=złożonóch=
wraz=z=pozostałómi=wómaganómi=dokumentami;=początek=J=godzina=NMWPMK=tYhlkAtCY=mogą=
uczestniczóć=w=publicznej=sesji=otwarcia=ofert=

TKPK=Bezpośrednio= przed= otwarciem= ofert= upoważnionó= przedstawiciel= poda= łączną= kwotęI= jaką=
wAjAtfAgĄCY= zamierza= przeznaczóć= na= sfinansowanie= zamówienia= w= całościK= mo= otwarciu=

http://www.mogielnica.pl/
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każdej=ofertó=zostaną=podane=i=odnotowane=w=protokole=postępowaniaI=następujące=informacje=
zawarte=w=ofertachW=nazwa=i=adres=tYhlkAtCYI=a=także=informacje=dotócząceW=cenó=ogółem=
wókonania= zamówieniaI= warunków= płatności= oraz= terminu= wókonania= zamówienia= i= okresu=
udzielonej=gwarancjiK=

TK4K=fnformacjeI= o= któróch= mowa= w= pkt=TKPI= wAjAtfAgĄCY= przekaże= niezwłocznie= tYhlkAtCljI=
którzó=nie=bóli=obecni=przó=otwarciu=ofertI=na=ich=wniosekK==

TKRK=w=zastrzeżeniem=wónikającóm=z=pkt=SKO=i=SKPI=tYhlkAtCA=jest=związanó=ofertą=przez=okres=PM=
dni=liczonóch=od=dnia=wóznaczonego=na=składanie=ofertK==

TKSK=tYhlkAtCA=samodzielnie=lub=na=wniosek=wAjAtfAgĄCbdl=może=przedłużyć=termin=związania=
ofertąI= z= tómI=że= wAjAtfAgĄCY=może= tólko= razI=co=najmniej=na=P=dni=przed=upłówem= terminu=
związania=ofertąI=zwrócić=się=do=tYhlkAtCY=o=wórażenie=zgodó=na=przedłużenie=tego=terminu=
o= oznaczonó= okresI= nie= dłuższó= jednak= niż= SM= dniK= bwentualne= wniesienie= odwołania= po=
upłówie= terminu= składania= ofert= powoduje= zawieszenie= biegu= terminu= związania= ofertą= do=
czasu=ostatecznego=rozstrzógnięcia=odwołaniaK=

=
UK==pprawdzanie=wómaganóch=dokumentówI=w=tóm=ofert=oraz=sposób=i=króteria=ocenóI=prowadzące=

do=wóboru=ofertó=najkorzóstniejszejK=
UKNK=ka= żądanie= wAjAtfAgĄCbdl= i= w= wóznaczonóm= przez= niego= terminie= tYhlkAtCA= ma=

obowiązek=przedstawić= oróginałó= lub= notarialnie= potwierdzone= kopie= złożonóch= przez= siebie=
dokumentówI=o=któróch=mowa=w=aziale=PI=jeżeli=złożona=przez=tYhlkAtCĘ=kopia=dokumentu=
jest=nieczótelna=lub=budzi=wątpliwościI=co=do=jej=prawdziwościK=

UKOK=wAjAtfAgĄCY= = wezwie= = tYhlkAtCÓtI= = = którzó= w= = terminie= = składania= = ofert= = = nie= = złożóli= = =
oświadczeńI=dokumentów=lub=pełnomocnictwI=o=któróch=mowa=w=aziale=PI=albo=którzó=złożóli=
wómagane=przez=zamawiającego=oświadczenia=i=dokumentóI=o=któróch=mowa=w=wwK=azialeI=
zawierające=błędó=lub=którzó=złożóli=wadliwe=pełnomocnictwaI=do=ich=złożenia=w=wóznaczonóm=
terminieI=chóba=że=mimo=ich=złożenia=oferta=tYhlkAtCY=podlega=odrzuceniu=albo=konieczne=
bółobó= unieważnienie= postępowania;= złożone= na= wezwanie= wAjAtfAgĄCbdl= oświadczenia=================
i=dokumentóI=o=któróch=mowa=w==aziale=PI=powinnó=potwierdzać=spełnianie=przez=tYhlkAtCĘ=
warunków= udziału= w= postępowaniuI= określonóch= przez= wAjAtfAgĄCbdlI= nie= później= niż= w=
dniuI=w=któróm=upłónął=termin=składania=ofertK=

UKPK=w= postępowania= o= udzielenie= zamówienia= wóklucza= się= tYhlkAtCÓtI= o= któróch= mowa= w=
artK=O4=ustK=N=i=O=mwmI=w=szczególności=tYhlkAtCÓtI=którzóW==
aF= nie=wókazali=spełniania=warunków=udziału=w=postępowaniuI=o=któróch=mowa=w=pkt=O=pftw=

w=związku=z=artK=OO=ustK=N=mwm;==
bF= wókonówali= bezpośrednio= czónności= związane= z= przógotowaniem= prowadzonego=

postępowania= lub=posługiwali=się=w=celu=sporządzenia=ofertó=osobami=uczestniczącómi=w=
dokonówaniu= tóch= czónnościI= chóbaI= że= udział= tóch= tYhlkAtCÓt= t= postępowaniu= nie=
utrudni=uczciwej=konkurencji;=

cF= złożóli= nieprawdziwe= informacje= mające= wpłów= lub= mogące= mieć= wpłów= na= wónik=
prowadzonego=postępowania;=

dF= wórządzili=szkodęI=nie=wókonując=zamówienia=lub=wókonując=je=nienależócieI=jeżeli=szkoda=
ta=została=stwierdzona===prawomocnóm===orzeczeniem==sądu==wódanóm==w==okresie===P===lat==
przed==wszczęciem=postępowania;=

eF= zalegają= z= uiszczeniem= podatkówI= opłat= lub= składek= na= ubezpieczenia= społeczne= lub=
zdrowotneI= z= wójątkiem= przópadkówI= gdó= uzóskali= oni= przewidzianą= prawem= zwolnienieI=
odroczenieI= rozłożenie= na= rató= zaległóch= płatności= lub= wstrzómanie= w= całości= wókonania=
decózji=właściwego=organu;=
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fF= zostali=prawomocnie=skazani=za=przestępstwo=popełnione=w=związku=z=postępowaniem=o=
udzielenie= zamówieniaI= przestępstwo= przeciwko= prawom= osób= wókonującóch= pracę=
zarobkowąI=przestępstwo=przekupstwaI=przestępstwo=przeciwko=obrotowi=gospodarczemu=
lub= inne= przestępstwo= popełnione= w= celu= osiągnięcia= korzóści= majątkowóchI= a= także= za=
przestępstwo=skarbowe= lub=przestępstwo=udziału=w=zorganizowanej=grupie=albo=związkuI=
mającóch= na= celu= popełnienie= przestępstwa= lub= przestępstwa= skarbowego;= powóższe=
dotóczóW= osób= fizócznóchI= wspólników= spółek= jawnóchI= partnerów= lub= członków= zarządu=
spółek=partnerskichI=komplementariuszó===spółek===komandótowóch=i=spółek=komandótowo=J=
akcójnóchI=urzędującóch=członków=organu=zarządzającego=osób=prawnóchI=

w= postępowania= o= udzielenie= zamówienia= wóklucza= się= również= tYhlkAtCÓwI= w= stosunkuI= do=
któróch=otwarto= likwidację= lub= któróch=upadłość= ogłoszonoI= z= wójątkiem=wókonawcówI= którzó=po=
ogłoszeniu=upadłości=zawarli=układ=zatwierdzonó=prawomocnóm=postanowieniem=sąduI=jeżeli=układ=
nie=przewiduje=zaspokojenia=wierzócieli=przez=likwidację=majątku=upadłegoK=
t=przópadku=unieważnienia=postępowania=albo=niezwłocznie=po=wóborze=najkorzóstniejszej=ofertó=
wAjAtfAgĄCY= zawiadomi= równocześnie=tYhlkAtCÓtI= którzó= zostali=wókluczeni=z= postępowania=
o=udzielenie= zamówieniaI= podając= uzasadnienie= faktóczne= i= prawne= wókluczeń= poszczególnóch=
tYhlkAtCÓtK=lfertę=tYhlkAtCY=wókluczonego=uznaje=się=za=odrzuconąK=
UK4K=t= toku= badania= i= ocenó= ofert= wAjAtfAgĄCY= może= żądać= od= tYhlkAtCÓt= wójaśnień=

dotóczącóch= treści= złożonóch= przez= nich= ofertK= kiedopuszczalne= jest= prowadzenie= międzó=
wAjAtfAgĄCYj= a= tYhlkAtCĄ= negocjacji= dotóczącóch= złożonej= ofertó= oraz= dokonówanie=
jakiejkolwiek=zmianó=w=jej=treściI=z=wółączeniem=poprawienia=przez=wAjAtfAgĄCbdl=w==ofercie=
ewentualnóchW=

aF= oczówistóch=omółek=pisarskichI=
bF= oczówistóch=omółek=rachunkowóchI=z=uwzględnieniem=konsekwencji=rachunkowóch=

dokonanóch=poprawekK==
cF= =innóch=omółek=polegającóch=na=niezgodności=ofertó=ze=specófikacją=istotnóch=warunków=

zamówieniaI=niepowodującóch=istotnóch=zmian=w=treści=ofertó==
l= dokonaniu= jakiekolwiek= z= wwK= poprawek= wAjAtfAgĄCY= niezwłocznie= powiadomi= tYhlkAtCĘI=
którego=oferta==została=poprawionaK==
UKRK=wAjAtfAgĄCY=odrzuci=ofertęI=jeżeliW==

aF= oferta=jest=niezgodna=z=ustawą=lub=nieważna=na=podstawie=odrębnóch=przepisów;=
bF= treść=ofertó=nie=odpowiada=treści=pftwI=z=zastrzeżeniem=pkt=UK4Kc;=
cF= złożenie= = =ofertó= =stanowi= = =czón= = =nieuczciwej= = =konkurencji= =w= = rozumieniu= = =przepisów=o=

zwalczaniu=nieuczciwej=konkurencji;=
dF= oferta= zawiera= rażąco= niską= cenę= w= stosunku= do= przedmiotu= zamówienia;= odrzucenie=

w=następstwie=wókonania=czónnościI=o=któróch=mowa=w=artK=VM=ustK=N÷P=pzp;=
eF= oferta= została= złożona= przez= tYhlkAtCĘ= wókluczonego= z= udziału= w= postępowaniu= o=

udzielenie=zamówienia;=
fF= oferta=zawiera=błędó=w=obliczeniu=cenó;=
gF= tYhlkAtCA= w= terminie= P= dni= od= dnia= doręczenia= zawiadomienia= nie= zgodził= się= na=

poprawienie=omółkiI=o=której=mowa=w=pkt=UK4KcK=
t=przópadku=unieważnienia=postępowania=albo=niezwłocznie=po=wóborze=najkorzóstniejszej=ofertó=
wAjAtfAgĄCY= zawiadomi= równocześnie= tYhlkAtCÓt= niepodlegającóch= wókluczeniu= z= udziału=
w=postępowaniuI= któróch= ofertó= zostałó= odrzuconeI= podając= uzasadnienie= faktóczne= i= prawne=
odrzucenia=poszczególnóch=ofertK=
UKSK==tóbór=ofertó=najkorzóstniejszej=zostanie=dokonanó=na=podstawie=poniższóch=króteriówW==
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t=celu=wóboru=najkorzóstniejszej=ofertó=zamawiającó=przójął= następujące=króteria=przópisując= im=
odpowiednio=wagi=procentoweW=
NF=AN=J=opłata=za=prowadzenie=rachunku=podstawowego=EzłLmiesięcznieF=J=POB=tjK=PO=pktI=
OF=AO=J=opłata=za=prowadzenie=rachunku=pomocniczego=EzłLmiesięcznieF=J=OR=BI=tjK=OR=pktK=
PF=AP=J=prowizja=bankowa=podana=w=B=od=wartości=udzielonego=kredótu=w=rachunku=bieżącóm=J=
NOB=tjK=NO=pktI=
4F=B=J=oprocentowanie=rachunku=bieżącego=i=rachunków=pomocniczóch=Ew=BF=J=NR=BI=tjK=NR=pktI=
RF=C=J=cena=kredótu=w=rachunku=bieżącóm=Ew=BF=J=U=BI=tjK=U=pktI=
SF=a=J=oprocentowanie=lokat=terminowóch=Ew=BF=J=U=BI=tjK=U=pktK=

=
AN=J=cena=brutto=za=prowadzenie=rachunku=podstawowego=obliczona=wg=następującego=
wzoruW=
ANZ=najniższa=cena=oferowana=bruttoL=cena=ofertó=badanej=brutto=x=NMM=x=POB=
=
AO= J= cena= brutto= za= prowadzenie= rachunku= pomocniczego= obliczona= wg= następującego=
wzoruW=
AOZ=najniższa=cena=oferowana=bruttoL=cena=ofertó=badanej=brutto=x=NMM=x=ORB=
=
AP= J= wielkość= prowizji= bankowej= brutto= od= wartości= udzielonego= kredótu= w= rachunku=
bieżącóm=obliczona=wg=następującego=wzoruW=
APZ=najniższa=wartość=oprocentowaniaLwartość=oprocentowania=ofertó=badanej=x=NMM=x=NOB=
=
BK= lprocentowanie= rachunku= bieżącego= i= rachunków= pomocniczóch= Ew= BF= Jznaczenie=
króterium=NRBK=
oachunki=oprocentowane=będą=wg=zmiennej=stopó=procentowej=w=stosunku=rocznómK=
ala=określenia=stopó=procentowej=przójmowana=będzie=wartośćW=tfBfa 3j z dnia 3M.11.OM11r. (co 
wónosi 4I77 B) ± marża banku. hróterium=będzie=ocena=wg=wzoruW=
B=J=oprocentowanie=rachunku=bieżącego=i=rachunków=pomocniczóch=
B=Z=procent=ofertó=badanejL=najwóższó=procent=spośród=ofert=x=NMM=x=NRB=
=
CK=Cena=kredótu=w=rachunku=bieżącóm=Ew=BF=J=znaczenie=króterium=UBK=
hredót=będzie=oprocentowanó=wg=zmiennej=stopó=procentowej=w=stosunku=rocznómK=
ala=określenia=stopó=procentowej=przójmowana=będzie=wartośćW=tfBlo 3j z dnia 3M.11.OM11 r. (co 
wónosi 4I97 B)± marża banku. hróterium=będzie=oceniane=wg=wzoruW=
C=Z==najniższó=procent=pośród=ofert=badanóchL=procent=ofertó=badanej=x=NMM=xUB=
=
aK=lprocentowanie=lokat=terminowóch=Ew=BF=–=znaczenie=króterium=UB==
oachunki=oprocentowane=będą=wg=zmiennej=stopó=procentowej=w=stosunku=rocznómK=
ala=określenia=stopó=procentowej=przójmowana=będzie=wartośćW=tfBfa 3j z dnia 3M.11.OM11 r. 
(co wónosi 4I77 B)± marża banku. =
a=Z==procent=ofertó=badanejL=najwóższó=procent=spośród=ofert=x=NMM=x=UB==
=
rtAdAW=
t związku z tómI że wzoró matematóczne stosowane w niniejszóm postępowaniu są możliwe 
do zastosowania tólko wówczasI gdó w liczniku i mianowniku są wartości dodatnieI                           
w przópadku wóstąpienia zera w liczniku bądź mianownikuI celem wóliczenia punktacji we 
wzorach matematócznóch do licznika i mianownika zostaną dodane wartości MIMMM1.  

=
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lcena=łączna=ofertó=będzie=stanowiła=sumę=punktów=przóznanóch=za=poszczególne=króteria=
Cena=ZEAN=H=AO=H=AP=H=B=H=C=H=aFK=

=
UKTK=t=przópadku=gdó=dwie=lub=więcej=ofert=uzóska=równą=sumę=punktów=EnajwiększąF=wAjAtfAgĄCY=

udzieli= zamówienia= temu= tYhlkAtCY= któró= zaoferował= najniższą= cenę= za= prowadzenie=
rachunku=podstawowegoK==

UKUK=t= następstwie= zatwierdzenia= przez= hfboltkfhA= wAjAtfAgĄCbdl= propozócji= wóboru= ofertó=
najkorzóstniejszejI= zamówienie= zostanie= udzielone= tYhlkAtCYI= którego= oferta= otrzómała=
największą= końcową= liczbę= punktówK= kiezwłocznie= po= wóborze= najkorzóstniejszej= ofertó=
wAjAtfAgĄCY=zawiadomi=tYhlkAtCÓtI=którzó=złożóli=ofertóW=
aF= o=wóborze=najkorzóstniejszej=ofertóI=podając=nazwę=EfirmęF=i=adres=tYhlkAtCYI=którego=

ofertę=wóbranoI=i=uzasadnienie=jej=wóboruI=
bF= o= tYhlkAtCACeI= któróch= ofertó= zostałó= odrzuconeI= podając= uzasadnienie= faktóczne=

i=prawneI=
cF= o= tYhlkAtCACeI= którzó= zostali= wókluczeni= z= postępowania= o= udzielenie= zamówieniaI=

podając=uzasadnienie=faktóczne=i=prawneI=
dF= o= terminieI= określonóm= zgodnie= z= artK= V4= ustK= N= lub= OI= po= upłówie= którego= umowa======================

w=sprawie=zamówienia=publicznego=może=bóć=zawartaK=
a= także=zamieści= informacjeI=o=któróch=mowa=w= litK=aI=na=stronie= internetowej=www.mogielnica.pl=
oraz=w=miejscu=publicznie=dostępnóm=w=swojej=siedzibieK=
9K= cormalnościI= jakie= powinnó= zostać= dopełnione= po= wóborze= ofertó= w= celu= zawarcia= umowó;=

zabezpieczenie=należótego=wókonania=umowó;=przesłanki=powodujące=unieważnienie=przetargu==
9KNK=wAjAtfAgĄCY=niezwłocznie=przekaże=wóbranemu=tYhlkAtCY=zawiadomienie=o=wóborze=jego=

ofertóK= t=powiadomieniu= zostanie= podana= cena= ofertóI= która= jest= ceną= umownąI= a= także=
zostaną=określone=miejsce=i=termin=zawarcia=umowóK=wAjAtfAgĄCY=wómagaI=abó=tYhlkAtCA=
zawarł= z= nim= umowę= w=sprawie= zamówienia= publicznego= na= warunkach= określonóch= w=
wAŁĄCwkfhr=ko=P=do=pftw=–=fpTlTkb=mlpTAkltfbkfA=rjltYK==

9KOK=tóznaczonó= termin= zawarcia= umowó= nie= będzie= krótszó= niż= = R= dni= od= dnia= przesłania=
zawiadomienia=o=wóborze=najkorzóstniejszej=ofertóI=jeżeli=zawiadomienie=to=zostało=przesłane=
w=sposób=określonó=w=artK=OT=ustK=O=mwm=EfaxI=poczta=elektronicznaFI=albo=NM=dni=J=jeżeli=zostało=
przesłane=w=innó=sposób=i=nie=przekroczó=terminu=związania=ofertąK==

9KPK=wAjAtfAgĄCY= może= zawrzeć= umowę= w= sprawie= zamówienia= publicznego= przed= upłówem=
terminówI==o=któróch=mowa=w=pktK=VKO=jeżeliW=
J= złożono=tólko=jedną=ofertęI=
J= w=postępowaniu=o=udzielenie=zamówienia=nie=odrzucono=żadnej=ofertó=oraz=nie=wókluczono=

żadnego=wókonawcóK==
9K4K=wAjAtfAgĄCY= nie=będzie= żądał= wniesienia= zabezpieczenia=należótego= wókonania=umowó=od=

tYhlkAtCYI=któremu=udzieli=zamówieniaK=
9KRK=geżeli=tYhlkAtCAI=którego=oferta=została=wóbranaI=uchóla=się=od=zawarcia=umowó=w=sprawie=

zamówienia= publicznegoI= wAjAtfAgĄCY= może= wóbrać= ofertę= najkorzóstniejszą= spośród=
pozostałóch=ofertI=bez=przeprowadzania= ich=ponownej=ocenóI=chóbaI=że=zachodzą=przesłanki=
powodujące=unieważnienie=przetarguK==

9KSK=wAjAtfAgĄCY=unieważni=przetarg=nieograniczonóI=jeżeliW=
aF= nie=złożono=żadnej=ofertó=niepodlegającej=odrzuceniu;=
bF= cena= najkorzóstniejszej= ofertó= lub= oferta= z= najniższą= ceną= przewóższa= kwotęI= którą=

wAjAtfAgĄCY=zamierza=przeznaczóć=na=sfinansowanie=zamówieniaI=chóbaI=że=wAjAtfAgĄCY=
może=zwiększóć=tę=kwotę=do=cenó=najkorzóstniejszej=ofertó;=
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cF= wóstąpiła= istotna= zmiana= okoliczności= powodującaI= że= prowadzenie= postępowania= lub=
wókonanie= zamówienia= nie= leżó= w= interesie= publicznómI= czego= nie= można= bóło= wcześniej=
przewidzieć;=

dF= postępowanie= obarczone= jest= wadą= uniemożliwiającą= zawarcie= ważnej= umowó= w= sprawie=
zamówienia=publicznegoK=

l= unieważnieniu= postępowania= przed= upłówem= terminu= składania= ofertI= wAjAtfAgĄCY=
równocześnie=zawiadomi=J=podając=uzasadnienie=faktóczne=i=prawne=J==wszóstkich=tYhlkAtCÓtI=
którzó=ubiegali= się= o=udzielenie=zamówieniaK=l= unieważnieniu=postępowania= po=upłówie= terminu=
składania=ofertI=wAjAtfAgĄCY=równocześnie=zawiadomi=J=podając=uzasadnienie=faktóczne=i=prawne=
J==wszóstkich=tYhlkAtCÓtI=którzó=złożóli=ofertóK=
NMK===Środki=ochronó=prawnej=przósługujące=tYhlkAtCY=w=toku=postępowaniaK=
NMKNK=tYhlkAtCljI= a= także= innóm= osobomI= któróch= interes= prawnó= w= uzóskaniu= zamówienia=

doznał= lub=może=doznać=uszczerbku=w=wóniku=naruszenia=przez=wAjAtfAgĄCbdl=przepisów=
ustawó= mwmI= przósługuje= odwołanie= wobec= treści= ogłoszenia= o= zamówieniuI= czónności=
podjętóch=przez=wAjAtfAgĄCbdl=w=toku=postępowania=oraz=w=przópadku=zaniechania=przez=
wAjAtfAgĄCbdl=czónnościI=do=której=jest=obowiązanó=na=podstawie=ustawó=mwmK=

NMKOK=mrzed=upłówem= terminu=do=składania=ofert= w=przópadku=naruszenia=przez= wAjAtfAgĄCbdl=
przepisów=ustawó=mwm środek=ochronó=prawnej=wómienionó=w=pkt=NMKN=przósługuje=również=
organizacjom= zrzeszającóm= tYhlkAtCÓt= wpisanóm= na= listę= organizacji= uprawnionóch= do=
wnoszenia= środków= ochronó= prawnejI= prowadzoną= przez= mrezesa= rrzędu= wamówień=
mublicznóchK=

NMKPK=ldwołanie= przósługuje= wółącznie= od= niezgodnej= z= przepisami= ustawó= czónności=
zamawiającego===podjętej===w===postępowaniu===o===udzielenie===zamówienia===lub=zaniechania=
czónnościI=do=której=zamawiającó=jest=zobowiązanó=na=podstawie=ustawóK=

NMK4K=t=niniejszóm=postępowaniu==odwołanie=przósługuje=wółącznie=wobec=czónnościW=
J= opisu=sposobu=dokonówania=ocenó=spełniania=warunków=udziału=w=postępowaniu;=
J= wókluczenia=odwołującego=z=postępowania=o=udzielenie=zamówienia;=
J= odrzucenia=ofertó=odwołującegoK=

NMKRK= ldwołanie= = = = powinno= = = = wskazówać= = = = czónność= = = = lub= = = = zaniechanie= = = = czónności=
zamawiającegoI= której= zarzuca= się= niezgodność= z= przepisami= ustawóI= zawierać= zwięzłe=
przedstawienie=zarzutówI=określać żądanie=oraz=wskazówać=okoliczności= faktóczne= i=prawne=
uzasadniające=wniesienie=odwołaniaK=

NMKSK= ldwołanie= wnosi= się= do= mrezesa= fzbó= w= formie= pisemnej= albo= elektronicznej= opatrzonej=
bezpiecznóm=podpisem=elektronicznóm=werófikowanóm=za=pomocą=ważnego=kwalifikowanego=
certófikatuK=

NMKTK= ldwołującó= przesóła= kopię= odwołania= zamawiającemu= przed= upłówem= terminu= do=
wniesienia=odwołania=w=taki=sposóbI=abó=mógł=on=zapoznać=się=z=jego=treścią=przed=upłówem=
tego=terminuK=aomniemówa=sięI=iż=zamawiającó=mógł=zapoznać=się=z=treścią=odwołania==przed==
upłówem= terminu= = do= jego= wniesieniaI= jeżeli= przesłanie= jego= kopii= nastąpiło= przed= upłówem=
terminu=do=jego=wniesienia=za=pomocą=jednego=ze=sposobów=określonóch=w=artK=OT=ustK=O=EfaxI=
poczta=elektronicznaFK=

NMKUK= tókonawca= może= w= terminie= przewidzianóm= do= wniesienia= odwołania= poinformować=
wamawiającego= o= niezgodnej= z= przepisami= ustawó= czónności= podjętej= przez= niego= lub=
zaniechaniu= czónnościI= do= której= jest= on= zobowiązanó= na= podstawie= ustawóI= na= które= nie=
przósługuje=odwołanie= na= podstawie=artK= NUM=ustK= O= mwmK=t= przópadku= uznania= zasadności=
przekazanej=informacji=wamawiającó=powtarza=czónność=albo=dokonuje=czónności=zaniechanejI=
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informując= o= tóm= tókonawców= w= sposób= przewidzianó= w= ustawie= dla= tej= czónnościK= ka=
wókonanie=tóchże=czónności=nie=przósługuje=odwołanieK=

NMK9K= ldwołanie= wnosi= się= w= terminie= R= dni= od= dnia= przesłania= informacji= o= czónności=
wamawiającego= stanowiącej= podstawę= jego= wniesienia= J= jeżeli= zostałó= przesłane= w= sposób=
określonó=w=artK=OT=ustK=OI=albo=w=terminie=NM=dni=J=jeżeli=zostałó=przesłane=w=innó=sposóbK=

NMKNMK= ldwołanie=wobec=treści=ogłoszenia=o=zamówieniuI=a=także=wobec=postanowień=specófikacji=
istotnóch=warunków=zamówieniaI=wnosi=się=w=terminie=R=dni=od=dnia=zamieszczenia=ogłoszenia=
w= Biuletónie= wamówień= mublicznóch= lub= specófikacji= istotnóch= warunków= zamówienia= na=
stronie=internetowejK=

NMKNNK= ldwołanie=wobec=czónności= innóch=niż=określone=powóżej=wnosi=się=w= terminie=R=dni=od=
dniaI= w= któróm= powzięto= lub= przó= zachowaniu= należótej= staranności= można= bóło= powziąć=
wiadomość=o====okolicznościach=stanowiącóch=podstawę=jego=wniesieniaK=

NMKNOK= geżeli= zamawiającó= nie= przesłał= wókonawcó= zawiadomienia= o= wóborze= ofertó=
najkorzóstniejszejI=odwołanie=wnosi=się=nie=później=niż=w= terminie= jednego=miesiąca=od=dnia=
zamieszczenia=w=Biuletónie=wamówień=mublicznóch=ogłoszenia=o=udzieleniu=zamówieniaK=

NMKNPK= t=przópadku=wniesienia=odwołania=wobec=treści=ogłoszenia=o=zamówieniu=lub=postanowień=
specófikacji= istotnóch=warunków=zamówienia=zamawiającó=może=przedłużyć= termin=składania=
ofert=lub=termin=składania=wnioskówK=

NMKN4K= t= przópadku= wniesienia= odwołania= po= upłówie= terminu= składania= ofert= bieg= terminu=
związania=ofertą=ulega=zawieszeniu=do=czasu=ogłoszenia=przez=fzbę=orzeczeniaK=

NMKNRK= t= przópadku= wniesienia= odwołania= zamawiającó= nie= może= zawrzeć= umowó= do= czasu=
ogłoszenia= = = = przez= fzbę= wóroku= lub= postanowienia= kończącego= postępowanie= odwoławczeI=
zwanóch=dalej=„orzeczeniem"K=

NMKNSK= wamawiającó=przesóła=niezwłocznieI=nie=później=niż=w= terminie=O=dni=od=dnia=otrzómaniaI= = = =
kopię= odwołania= innóm= tókonawcom= uczestniczącóm= w= postępowaniu= o= udzielenie= = =
zamówieniaI= a= jeżeli= odwołanie= dotóczó= treści= ogłoszenia= o= zamówieniu= lub= = postanowień=
specófikacji= istotnóch=warunków=zamówieniaI=zamieszcza=ją=również==na=stronie=internetowejI=
na= której= jest= zamieszczone= = ogłoszenie= o= zamówieniu= lub= jest= udostępniana= specófikacjaI=
wzówając=wókonawców=do=przóstąpienia=do=postępowania=odwoławczegoK=

NMKNTK= tókonawca=może=zgłosić=przóstąpienie=do=postępowania=odwoławczego=w=terminie=P=dni=
od= dnia= otrzómania= kopii= odwołaniaI= wskazując= stronęI= do= której= przóstępujeI= i= interes= w=
uzóskaniu= rozstrzógnięcia=na=korzóść= stronóI=do=której=przóstępujeK=wgłoszenie=przóstąpienia=
doręcza= się= mrezesowi= fzbó= w= formie= pisemnej= albo= elektronicznej= opatrzonej= bezpiecznóm=
podpisem=elektronicznóm=werófikowanóm=za=pomocą=ważnego=kwalifikowanego=certófikatuI=a=
jego=kopię=przesóła=się=zamawiającemu=oraz=wókonawcó=wnoszącemu=odwołanieK=

NMKNUK= tókonawcóI==którzó==przóstąpili==do==postępowania==odwoławczegoI==stają==się=uczestnikami==
postępowania= = odwoławczegoI= jeżeli= = mają= = interes= = w= = tómI= = abó= odwołanie= zostało=
rozstrzógnięte=na=korzóść=jednej=ze=stronK=

NMKN9K= wamawiającó= lub= ldwołującó= może= zgłosić= opozócję= przeciw= przóstąpieniu= innego=
tókonawcó= nie= później= niż= do= czasu= otwarcia= rozprawóK= fzba= uwzględnia= opozócjęI= jeżeli=
zgłaszającó= opozócję= uprawdopodobniI= że= tókonawca= nie= ma= interesu= w= uzóskaniu=
rozstrzógnięcia= na= korzóść= stronóI= do= której= przóstąpił;= w= przeciwnóm= razie= fzba= oddala=
opozócjęK=ka=postanowienie=o=uwzględnieniu=albo=oddaleniu=opozócji=nie=przósługuje=skargaK=

NMKOMK= Czónności= = uczestnika= = postępowania= = odwoławczego= = nie= = mogą= = pozostawać= w=
sprzeczności= z= czónnościami= i= oświadczeniami= stronóI=do= której= przóstąpiłI= z= zastrzeżeniem=
zgłoszenia=sprzeciwuI=o=któróm=mowa=w=artK=NUS=ustK=P=mwmI=przez=uczestnikaI=któró=przóstąpił=
do=postępowania=po=stronie=zamawiającegoK=
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NMKONK= ldwołującó=oraz=tókonawca=wezwanó=zgodnie=z=pktK=NMKNRK=nie=mogą=następnie=korzóstać=
ze===środków===ochronó===prawnej===wobec===czónności===wamawiającego=wókonanóch=zgodnie=z=
wórokiem=fzbó=lub=sąduK=

NMKOOK= wamawiającó=może=wnieść=odpowiedź= na=odwołanieK=ldpowiedź=na=odwołanie=wnosi=się=
na=piśmie=lub=ustnie=do=protokołuK=

NMKOPK= t=przópadku=uwzględnienia=przez=wamawiającego=w=całości=zarzutów=przedstawionóch=w=
odwołaniu=fzba=może=umorzóć=postępowanie=na=posiedzeniu=niejawnóm=bez=obecności=stron=
oraz=uczestników=postępowania=odwoławczegoI=którzó=przóstąpili=do=postępowania=po=stronie=
tókonawcóI=pod=warunkiem=że=w=postępowaniu=odwoławczóm=po=stronie=wamawiającego=nie=
przóstąpił=w=terminie=żaden=tókonawcaK=t=takim=przópadku=wamawiającó=wókonujeI=powtarza=
lub= unieważnia= czónności= w= postępowaniu= o= udzielenie= zamówienia= zgodnie= z= żądaniem=
zawartóm=w=odwołaniuK=

NMKO4K= geżeli=uczestnik=postępowania=odwoławczegoI=któró=przóstąpił=do=postępowania=po=stronie=
wamawiającegoI= nie= wniesie= sprzeciwu= co= do= uwzględnienia= w= całości= zarzutów=
przedstawionóch= w= odwołaniu= przez= wamawiającegoI= fzba= umarza= postępowanieI= a=
wamawiającó=wókonujeI=powtarza= lub=unieważnia=czónności=w=postępowaniu== =o== =udzielenie==
zamówienia==zgodnie===z===żądaniem===zawartóm===w=odwołaniuK=

NMKORK= geżeli=uczestnik=postępowania=odwoławczegoI=któró=przóstąpił=do=postępowania=po=stronie=
wamawiającegoI=wniesie=sprzeciw=wobec=uwzględnienia=w=całości=zarzutów=przedstawionóch=========================
w=odwołaniuI=fzba=rozpoznaje=odwołanieK==

NMKOSK= pprzeciw=wnosi=się=na=piśmie=lub=ustnie=do=protokołuK=
NMKOTK= aalsze= zasadó= dotóczące= postępowania= odwoławczego= są= opisane= w= aziale= sf= „Środki=

ochronó=prawnej”=mwmK==
NNK=pposób= porozumiewania= się= wAjAtfAgĄCbdl= z= tYhlkAtCAjf= oraz= osobó= uprawnione= do= = =

porozumiewania=się=z=tYhlkAtCAjfI=w=tóm=do=udzielania=wójaśnień=treści=pftwK===
NNKNK=t= tóm= postępowaniu= o= udzielenie= zamówienia= oświadczeniaI= wnioski= oraz= zawiadomienia=

wAjAtfAgĄCY= i=tYhlkAtCY= przekazują=pisemnie= Ez=dopiskiem= „lBpŁrdA= BAkhltA= = –=do=
pkarbnika= rdijFI= natomiast= niektóre= informacje= Ew= tóm= wójaśnienia= treści= pftwF=
dopuszczone= są= do= przekazówania= faksem= lub= drogą= elektronicznąI= pod= warunkiem=
potwierdzenia=J=na=żądanie=wAjAtfAgĄCbdl=lub=tYhlkAtCY=J=faktu=otrzómania=ich=treściK==
ao=porozumiewania=się=z=tYhlkAtCAjf=uprawnieni=sąW=
Anna=iewandowska==== EtelK=ML4UL=SSPJRMJMRI=faxK=ML4UL=SSPJRNJ4VF============================

skarbnik@mogielnicaKpl==
Artur=mianka= = EtelK=SMPJSTSJM4TF=============================aKpianka@onetKpl=
rwagaW=przó=korzóstaniu=z=drogi=elektronicznejI=pocztę=należó=przesółać=jednocześnie=
na=oba=wwK=adresóK=

NNKOK= wamawiającó= udostępnia= w= swojej= siedzibie= do= wglądu= wókonawcom= kompletną=
dokumentację=projektową=dotóczącą=przedmiotu=zamówieniaK==

NNKPK= tYhlkAtCA= może= zwrócić= się= do= wAjAtfAgĄCbdlI= t= formie= określonej= w= pkt= NNKNI=
o=wójaśnienie= treści=pftwK=wAjAtfAgĄCY=niezwłocznie=udzieli=wójaśnieńI= jednak=nie=później=
niż= na= O= dni= przed= upłówem= terminu= składania= ofertI= pod= warunkiemI= że= wniosek= o=
wójaśnienie=treści=pftw=wpłónie=do=wAjAtfAgĄCbdl=nie=później=niż=do=końca=dnia=w=któróm=
upłówa=połowa=wóznaczonego=terminu=składania=ofertK=Treść=zapótań=wraz=z=wójaśnieniami=
wAjAtfAgĄCY= przekaże=tYhlkAtCljI= któróm=wódał=pftw= w=drukuI=bez=ujawniania= źródła=
zapótania=oraz=zamieści=na=stronie=www.mogielnica.pl=

NNK4K= mrzed=upłówem=terminu=składania=ofertI=w=uzasadnionóch=przópadkach=zamawiającó=może=
zmodófikować=treść=pftwK=aokonane=w=ten=sposób=zmianó=uzupełnią=treść=pftwI=przez=co=
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staną= się= jej= integralną= częściąK= wAjAtfAgĄCY= niezwłocznie= przekaże= na= piśmie= wszelkie=
modófikacje=pftw=wszóstkim=tYhlkAtCljI=któróm=przekazał=pftwK==

NNKRK= wAjAtfAgĄCY= przedłużó= termin= składania= ofertI= jeżeli= w= wóniku= modófikacji= treści= pftw=
niezbędnó= jest= dodatkowó= czas= na= wprowadzenie= zmian= w=ofertachK= l= przedłużeniu= terminu=
składania= ofert= wAjAtfAgĄCY= niezwłocznie= zawiadomi= wszóstkich= tYhlkAtCÓtI= któróm=
przekazano=pftw=oraz=zamieści=tę=informację=na=stronie=www.mogielnica.plK=

NOK=====jożliwości=zmianó=umowóK=
wamawiającó=wóczerpując=deklarację=zawartą=w=artK=N44=ust=mzp= informuje=o=dopuszczeniu=
do= istotnóch= zmianó= treści= umowó= z= wókonawcą= w= przópadku= wóstąpienia= następującóch=
przóczónW=

aF= zmianó=uwarunkowań=prawnóch=i=formalnóch=realizacji=umowó=spowodowanóch=działaniem=
osób=trzecichI=

bF= aktualizacji=rozwiązań=wónikającóch=ze=zmianó=obowiązującóch=przepisówI=
cF= zmianI=które=powodują=obniżenie=kosztów=ponoszonóch=przez=wamawiającegoI=
dF= rozszerzenia= bądź= zmniejszenia= zakresu= rzeczowego= umowó=spowodowanego= npK= utratą=

części=dofinansowaniaI=zmianą=uwarunkowań=prawnóchI==
eF= konieczności=dokonania=zmian=osób=funkcójnóch=Eobu=stronF=wómienionóch=w=umowieI=

=
=
=
=
wałączniki=do=pftwI=stanowiące=jej=integralne=częściW=
-= wałącznik nr 1W==formularz=YlcboTA>I==
-= wałącznik nr OW  YOŚtfAaCwbkfb=o=spełnianiu=warunków=wómaganóch=na=mocó=artK=OO=ustK=N=

mwm>I=
-= wałącznik nr 3W =Yfstotne=postanowienia=umowó>=
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l c b o T A 

 
         nazwa i adres lub pieczęć tYhlkAtCY  

aiA  wAjAtIAgĄCbdlW  
djIkA I jIApTl jldIbikICA 
MRJS4M=jogielnicaI==ulK=oónek=N=

t=odpowiedzi=na=publiczne=ogłoszenie=o=zamówieniuI=mó=niżej=podpisani==

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=

przestrzegając= ściśle= postanowień= specófikacji= istotnóch= warunków= zamówienia= EpftwF= oraz=
działając=w=imieniu=i=na=rzeczW=

kazwa==tYhlkAtCY=
=

=

obdlk==========================================================================kfm=

piedziba=EkodI=miejscowośćI=ulicaI=nr=budónkuI=nr=lokaluF=
=

=

Członkowie=władz=(dot. osób prawnóch)=
=

=

=

fnternet=====httpWLL===============================================================e–mailW===========================@==============================

TelefonLJó==================================================================================caks=

niniejszóm= składamó= ofertę= w= postępowaniu= o= udzielenie= zamówienia= publicznego= w= tróbie= przetargu=
nieograniczonego=na=lBpŁrdĘ=BAkhltĄ=djfkY=f=jfApTA=jldfbikfCAW=

NK= lferujemó= należóte= wókonanie= przedmiotu= zamówienia= objętego= prowadzonóm= postępowaniem======================
a= określonóm= w= pkt=N=pftw= i= oferujemó= następujące= wartości= kwotowe= i= procentowe= za= świadczenie=
usługW=

ipK= kazwa=króterium= lferowana=wartość=

N= lpłata=za=prowadzenie=rachunku=podstawowego=EzłLmiesięcznieF= =

O= lpłata=za=prowadzenie=rachunku=pomocniczego=EzłLmiesięcznieF= =

P=
mrowizja=bankowa=podana=w=B=od=wartości=udzielonego=kredótu=w=
rachunku=bieżącóm=

=

4= lprocentowanie=rachunku=bieżącego=i=rachunków=pomocniczóch=Ew=BF= =
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R= Cena=kredótu=w=rachunku=bieżącóm=Ew=BF= =

S= lprocentowanie=lokat=terminowóch=Ew=BF= =

OK= Termin=realizacji=przedmiotu=zamówienia=od=dnia=MN=stócznia=OMNO=roku=do=dnia=PN=grudnia=OMN4=rokuK==

PK=OŚtfAaCwAjYI=że=zapoznaliśmó=się=ze=ppecófikacją=fstotnóch=tarunków=wamówienia=i=uznajemó=się=
za=związanóch=określonómi=w=niej=postanowieniami=i=warunkamiK==

4K=rtAŻAjY=pfĘ=za=związanóch=niniejszą=ofertą=przez=czas=wskazanó=w=ppecófikacji=fstotnóch=tarunków=
wamówieniaI=tjK=przez=okres=PM=dni=od=upłówu=terminu=składania=ofertK===

RK=lŚtfAaCwAjYI=że=zapoznaliśmó=się=z= fstotnómi=postanowieniami=umowóI=określonómi=w=ppecófikacji=
fstotnóch=tarunków=wamówienia=i=zobowiązujemó=sięI=w=przópadku=wóboru=naszej=ofertóI=do=zawarcia=
umowó= zgodnej= z= niniejszą= ofertąI= na= warunkach= określonóch= w= ppecófikacji= fstotnóch= tarunków=
wamówieniaI=w=miejscu=i=terminie=wóznaczonóm=przez=wamawiającegoK=

SK=OŚtfAaCwAjYI=że=naszóm=pełnomocnikiem=dla=potrzeb=niniejszego=zamówienia=jestW==

……………………………………………………………………………………=
(wópełniają jedónie tókonawcó  składającó wspólną ofertę) 

TK=hlobpmlkabkCgĘ=w=sprawie=niniejszego=postępowania=należó=kierować=doW=

fmię=i=nazwisko=I=nazwa=firmó==KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=

AdresW=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=

TelefonW=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=caksW=………………………………=
UK= lświadczamóI= że= niniejsza= oferta= oraz= wszelkie= załączniki= do= niej= są= jawne= i= nie= zawierają=

informacji= stanowiącóch= tajemnicę=przedsiębiorstwa=w= rozumieniu=przepisów=o=zwalczaniu=nieuczciwej=
konkurencjiI=za=wójątkiem=informacji=i=dokumentów=zawartóch=w=dokumentacji=ofertowej=na=stronach=nr=
KKKKKKKKKKK=

9K= lcboTĘ= niniejszą= składamó= na= ……K= kolejno= ponumerowanóch= stronachI= oraz= dołączamó= do= niej=
następujące=oświadczenia=i=dokumentóW=

aF=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=

bF=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK==

cF=……………………………………………………………=

dF=……………………………………………………………=

eF=……………………………………………………………=

fF=……………………………………………………………=

NMK=lświadczamó=że=posiadamó=oddział=lub=filię==lub=agencję=banku=na= terenie=miasta=jogielnica=–=adresW=
………………………………………………………K==

==================================================================================
......................................... dn. ................ 2011 r.                   

 ............................................................................................... 
                                                        podpis/-ó osobó/-ób reprezentującej/-óch tYhlkAtCĘ lub pełnomocnika tYhlkAtCY 
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l Ś t I A a C w b k I b 
o braku podstaw do wókluczenia z postępowania              

o udzielenie zamówienia oraz spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu 

       nazwa i adres lub pieczęć tYhlkAtCY  

            pkładając= ofertę= w= przetargu= nieograniczonóm= na= obsługę= bankową= dminó==============================
i= jiasta= jogielnicaI= oświadczamLJóI= że= możemó= ubiegać= się= o=udzielenie= wóżej= określonego=
zamówieniaI=ponieważ=reprezentujęLJemó=tYhlkAtCĘI=którego=nie=dotóczą=okoliczności=określone=
w= artK= O4= ustKN= mrawa= zamówień= publicznóch= stanowiącómI= iż= z= postępowania= o= udzielenie=
zamówienia=wóklucza=sięW=

NF= wókonawcówI=którzó=wórządzili=szkodęI=nie=wókonując=zamówienia=lub=wókonując=je=nienależócieI=
jeżeli=szkoda=ta=została=stwierdzona=orzeczeniem=sąduI=które=uprawomocniło=się=w=okresie=P=lat=przed=
wszczęciem=postępowania;=

OF= wókonawcówI=w=stosunku=do=któróch=otwarto=likwidację=lub=któróch=upadłość=ogłoszonoI=z=wójątkiem=
wókonawcówI====którzó===po====ogłoszeniu====upadłości====zawarli====układ====zatwierdzonó===prawomocnóm=
postanowieniem=sąduI=jeżeli=układ=nie=przewiduje=zaspokojenia=wierzócieli=przez=likwidację=majątku=
upadłego;=

PF= wókonawcówI=którzó=zalegają=z=uiszczeniem=podatkówI=opłat=lub=składek=na=ubezpieczenia=społeczne=
lub==zdrowotneI===z==wójątkiem===przópadków==gdó===uzóskali===oni===przewidziane===prawem===zwolnienieI=
odroczenieI=rozłożenie=na=rató=zaległóch=płatności=lub=wstrzómanie=w=całości=wókonania=decózji=
właściwego=organu;=

4F= osobó=fizóczneI=które=prawomocnie=skazano=za=przestępstwo=popełnione=w=związku=z=postępowaniem=
o=udzielenie=zamówieniaI=przestępstwo=przeciwko=prawom=osób=wókonującóch=pracę=zarobkowąI=
przestępstwo=przeciwko=środowiskuI=przestępstwo=przekupstwaI=przestępstwo=przeciwko=obrotowi=
gospodarczemu=lub=inne=przestępstwo=popełnione=w=celu=osiągnięcia=korzóści=majątkowóchI=a=także=
za=przestępstwo=skarbowe=lub=przestępstwo=udziału=w=zorganizowanej=grupie=albo=związku=mającóch=
na=celu=popełnienie=przestępstwa=lub=przestępstwa=skarbowego;=

RF= spółki=jawneI==któróch=wspólnika=prawomocnie=skazano=za=przestępstwo=popełnione=w=związku=
z=postępowaniem=o=udzielenie=zamówieniaI=przestępstwo=przeciwko=prawom=osób=wókonującóch=
pracę=zarobkowąI==przestępstwo=przeciwko=środowiskuI==przestępstwo=przekupstwaI==przestępstwo=
przeciwko=obrotowi=gospodarczemu=lub=inne=przestępstwo=popełnione=w=celu=osiągnięcia=korzóści=
majątkowóchI=a=także=za=przestępstwo=skarbowe=lub=przestępstwo=udziału=w=zorganizowanej=grupie=
albo=związku=mającóch=na=celu=popełnienie=przestępstwa=lub=przestępstwa=skarbowego;=

SF= spółki=partnerskieI=któróch=partnera=lub=członka=zarządu=prawomocnie=skazano=za=przestępstwo=
popełnione=w=związku=z=postępowaniem=o=udzielenie=zamówieniaI=przestępstwo=przeciwko=prawom=
osób===wókonującóch====pracę====zarobkowąI====przestępstwo====przeciwko====środowiskuI====przestępstwo=
przekupstwaI=przestępstwo=przeciwko=obrotowi=gospodarczemu=lub=inne=przestępstwo=popełnione============
w=celu=osiągnięcia=korzóści=majątkowóchI=a=także=za=przestępstwo=skarbowe=lub=przestępstwo=udziału=
w=zorganizowanej=grupie=albo=związku=mającóch=na=celu=popełnienie=przestępstwa=lub=
przestępstwa=skarbowego;=

TF= spółki=komandótowe=oraz=spółki=komandótowoJakcójneI=któróch=komplementariusza=prawomocnie=
skazano==za==przestępstwo===popełnione==w=związku==z==postępowaniem==o==udzielenie==zamówieniaI=
przestępstwo==przeciwko=prawom=osób=wókonującóch==pracę=zarobkowąI==przestępstwo==przeciwko=
środowiskuI=przestępstwo=przekupstwaI=przestępstwo=przeciwko=obrotowi=gospodarczemu=lub=inne=
przestępstwo=popełnione=w=celu=osiągnięcia=korzóści=majątkowóchI=a=także=za=przestępstwo=skarbowe=
lub=przestępstwo=udziału=w=zorganizowanej=grupie=albo=związku=mającóch=na=celu=popełnienie=
przestępstwa=lub=przestępstwa=skarbowego;=

UF= osobó=prawneI==któróch=urzędującego=członka=organu=zarządzającego=prawomocnie=skazano=za=
przestępstwo==popełnione=w=związku==z==postępowaniem==o==udzielenie=zamówieniaI==przestępstwo=
przeciwko==prawom==osób=wókonującóch==pracę==zarobkowąI==przestępstwo==przeciwko==środowiskuI=
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przestępstwo=przekupstwaI=przestępstwo=przeciwko=obrotowi=gospodarczemu=lub=inne=przestępstwo=
popełnione=w=celu==osiągnięcia==korzóści==majątkowóchI==a=także=za==przestępstwo==skarbowe==lub=
przestępstwo===udziału===w==zorganizowanej===grupie===albo===związku===mającóch===na===celu===popełnienie=
przestępstwa=lub=przestępstwa=skarbowego;=

VF= podmiotó=zbioroweI=wobec=któróch=sąd=orzekł=zakaz=ubiegania=się=o=zamówienia=na=podstawie=
przepisów=o=odpowiedzialności=podmiotów=zbiorowóch=za=czónó=zabronione=pod=groźbą=karóK=

=
=
=
=

......................................... dn. ................ 2011 r.                   
 .................................................................................... 

                                                                           podpis/-ó upełnomocnionego/-óch przedstawiciela/-i tYhlkAtCY 
 
 

pkładając= ofertę= w= przetargu= nieograniczonóm= na= obsługę= bankową= dminó= i= jiasta= jogielnicaI=
oświadczamLJóI=że=zgodnie=z=artK=OO=ustK=N=mrawa=zamówień=publicznóch=mogę=ubiegać=się=udzielenie=wóżej=
określonego=zamówieniaI=ponieważ=jestem=wókonawcąLreprezentuję=wókonawcęI=któróW=
=
NF= posiada= uprawnienia= do= wókonówania= określonej= działalności= lub= czónności= opisanóch= w=pftwI= jeżeli=

przepisó=prawa=nakładają=obowiązek=posiadania=takich=uprawnień;=
OF= posiada= wiedzę= i= doświadczenie= oraz= dósponuje= odpowiednim= potencjałem= technicznóm= i= osobami=

zdolnómi=do=wókonania=zamówieniaI=zgodnie=z=warunkami=określonómi=w=pftw=pkt=O;=
PF= znajduje=się=w=sótuacji=ekonomicznej=i=finansowej=zapewniającej=wókonanie=zamówieniaK=
=
 
 
 
......................................... dn. ................ 2011 r.                   

 .................................................................................... 
                                                                           podpis/-ó upełnomocnionego/-óch przedstawiciela/-i tYhlkAtCY 
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fpTlTkb=mlpTAkltfbkfA===rjltY=

zawarta=w=dniu=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOMNNK=rK=w=jogielnicó=pomiędzóW=
dminą=i=jiastem=jogielnica=w=imieniu=której=i=na=rzecz=której=działa=rrząd==dminó=i=jiasta=
w= jogielnicó= EMRJS4MFI= ulK= oónek= N= posiadającó= numeróW= kfm= TVTJNPJTRJSVO= obdlk=
MMMROVUNO=reprezentowanó=przezW=
dr=pławomira=Chmielewskiego=–=Burmistrza=dminó=i=jiasta=jogielnica=
przó=kontrasógnacie=pkarbnika=dminó=i=jiasta=jogielnica=Annó=iewandowskiej= =
zwanóm=w=dalszej=treści===umowó=„wamawiającóm”I=„mosiadaczem=oachunku”=
a=
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKz= siedzibą= w= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= przó= ulK= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKI=
zarejestrowana= przez= pąd= oejonowó= w= KKKKKKKKKI= tódział= KKKKKK= dospodarczó= hrajowego=
oejestru= pądowego= pod= numerem= hop= KKKKKKKKKKKI= kfmW= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKI= obdlkW=
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKI=reprezentowana=przezW==
N…………………………………………………………K=
O…………………………………………………………K=
zwaną=w=dalszej=części=umowó=„tókonawcą”=lub=„Bankiem”I==
=

=
§=N=

t=wóniku=rozstrzógnięcia=postępowania=o=udzielenie=zamówienia=publicznego=
przeprowadzonego=w=tróbie=przetargu=nieograniczonegoI=rozstrzógniętego=w=dniu=KKKKKKKKOMNN=
rK=Bank=zobowiązuje=się=do=prowadzenia=bankowej=obsługi=dminó=i=jiasta=jogielnica=
zgodnie=z=warunkami=określonómi=w=pftwK=tspólnó=płownik=wamówień=ECmsFW==
=SSNOMMMM=–=T=fnwestócójne=usługi=bankowe=i=usługi=powiązane;=
=SSNNMMMM=–=4=rsługi=bankowe;=

=
§=O=

t=ramach=niniejszej=umowó=Bank=zobowiązuje=się=doW==
NK= ltwarciaI= prowadzenia= i= zamókania= rachunku= bieżącego= i= rachunków= pomocniczóch= =

w=złotóch=polskich=zgodnie=z=regulaminem=oraz=przechowówania=środków=pieniężnóchK=
modstawą= otwarcia= kolejnóch= rachunków= w= ramach= niniejszej= umowó= jest= pisemna=
dóspozócja=mosiadacza=rachunkówK=

we=względu=na=przepisó=oraz=przójętą=przez=wamawiającego=metodókę=księgowościI=na=dzień=
zawarcia= umowó= wómagane= jest= otwarcie= rachunków= podstawowóch= i= pomocniczóch= dla=
niżej=wómienionóch=jednostek=organizacójnóch=dminó=i=jiasta=jogielnicaW=

NF===rrząd=dminó=i=jiasta=jogielnicaI==
MRJS4M=jogielnicaI=ulK=oónek=NI==
kfmW=TVTJNPJTRJSVOI=obdlkWMMMROVUNO=

OF===wespół=pzkół=lgólnokształcącóch=w=jogielnicóI==
MRJS4M=jogielnicaI=ulK=kowomiejska=NI==
kfmW=TVTN4TUMRMI=obdlkW=STNVSNTR4=

PF===mubliczna=pzkoła=modstawowa=imK=jarszałka=molski=gózefa=miłsudskiegoI==
MRJS4M=jogielnicaI=ulK=mrzólesie=NMAI==
kfmW=TVTN4TTRTSI=obdlkW=MMNN4RVPM=
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4F=mubliczna=pzkoła=modstawowa=i=mubliczne=mrzedszkole=w=jichałowicachI==
MRJS4M=jogielnicaI=jichałowice=4W==
kfmW=TVTN4TUMONI=obdlkW=MMNN4RVSM=

RF=mubliczna=pzkoła=modstawowa=w=BorowemI==
MRJS4M=jogielnicaI=Borowe=OUI==
kfmW=TVTN4TUMNRI=obdlkW=MMNN4RVRP=

SF=wespół=mublicznej=pzkołó=modstawowej=i=mublicznego=mrzedszkola=w=BrzostowcuI==
MRJS4M=jogielnicaI=Brzostowiec=RUI==
kfmW=TVTN4TUMPUI=obdlkW=MMNN4RV4T=

OK= mrzójmowania=wpłat=gotówkowóch=własnóch=i=obcóch=Ejako=usługi=kasowejF=
PK= aokonówania= wópłat= gotówkowóchI= w= tóm= wópłata= zasiłków= z= pomocó= społecznej= = = = = = = = = = = = = = =

i=innóch=świadczeń=dla=osób=fizócznóch=Ejako=usługi=kasowejFK=
4K= aokonówania= przelewów= pieniężnóch= na= konta= w= banku= obsługującóm= i= na= konta= = = = = = = = = = = = = = =

w=innóch=bankachK=
RK= rdzielanie= kredótu= w= rachunku= bieżącóm= do= wósokości= określonej= w= uchwale=

budżetowej=na=danó=rok=budżetowóK 
SK= pporządzania= wóciągów= bankowóch= w= terminie= nie= później= niż= do= drugiego= dnia=

operacójnego=Ewraz=z=kompletem=dokumentów=–=tjK=dokumentó=oróginalne=lub=wtórnikiFK=
TK= rdzielania=telefonicznej=informacji=o=stanie=i=obrotach=środków=na=rachunkachK=
UK= tódawania=blankietów=czekowóchK=
VK= rdostępniania=elektronicznego=sóstemu=obsługi=bankowejK=
NMK= rdzielanie=poręczeń=płatności=za=robotó=budowlaneK=
NNK= tódawanie=opinii=bankowóch=dotóczącóch=wamawiającego.=
NOK= mrzójmowania= środków=na= lokató= terminoweK=tóodrębnienia=środków= z= rachunków=na=

lokatę= terminową=dokonuje=posiadacz=rachunku=na=podstawie=zawartej=umowó=o=lokatę=
terminowąK=

=§=P=
NK= mosiadacz= rachunku= bankowego= dósponuje= swobodnie= środkami= pieniężnómi=

zgromadzonómi=na=rachunkuK=
OK= Bank= wókonuje= dóspozócje= mosiadacza= rachunkuI= jeżeli= znajdują= pełne= pokrócie= =

w=środkach=na=rachunkuK=
PK= oealizacja= dóspozócji= polecenia= przelewu= odbówać= się= będzie= w= dniu= jego= złożenia= = = = = = = = = = = =

w=bankuK=
4K= tpłató=dokonane=w=placówkach=Banku=stawiane=są=do=dóspozócji=mosiadaczaK=
RK= Bank= przestrzega= tajemnicó= obrotów= i= stanów= rachunków= bankowóchI= stosownie= =

do=przepisów=mrawa=bankowegoK=fnformacji=o=obrotach=i=stanach=rachunków=bankowóch=
Bank=udziela=wółącznie=posiadaczom=rachunków=oraz=bankom=i=organom=państwowóm=
upoważnionóm= na= podstawie= obowiązującóch= przepisów= w= zakresie= określonómi= tómi=
przepisamiK=

SK= Bank= ponosi= pełną= odpowiedzialność= za= środki= pieniężne= przójęte= na= przechowanie= = = = = = = = = = = = = = =
i=jest=zobowiązanó=zapewnić=ich=należótą=ochronęK==
=

=
=
=
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§=4=
Bank=zobowiązuje=się=doW==
NK= aokonówania=rozliczeń=pieniężnóch=przó=wókorzóstówaniu=form=i=tróbów=przewidzianóch=

w=mrawie=bankowóm=wraz=z=zastosowaniem=elektronicznego=sóstemu=obsługi=bankowejK=
OK= mrzekazania= mosiadaczowi= w= dniu= następnóm= wóciągów= z= rachunkówI= na= któróch=

dokonówane= bółó= operacje= wraz= z= kompletem= dokumentów= –= tjK= dokumentami=
oróginalnómi=lub=wtórnikamiK=

PK= t= przópadku= niezgodności= salda= mosiadacz= rachunku= jest= zobowiązanó= zgłosić= = = =
niezgodność= Bankowi= w= ciągu= N4= dni= od= dató= otrzómania= wóciągu= z= rachunku= lub=
zawiadomienia= o= stanie= rachunku= na= koniec= rokuI= dołączając= w= razie= potrzebóI= na= =
żądanie= BankuI= załączniki= dotóczące= wóciąguI= na= podstawie= którego= stwierdzono=
różnicęK= t= przópadku= nie= zgłoszenia= niezgodności= salda= uznaje= sięI= że= mosiadacz=
rachunku=nie=zgłasza=zastrzeżeń=do=wósokości=salda=rachunkuK=

=
§=R=

mosiadacz=rachunku=zobowiązuje=się=do=kontrolowania=na=bieżąco=stanu=swoich=rachunków=
na=podstawie=otrzómanóch=z=Banku=wóciągówK==

=
§=S=

NK= ptronó= postanawiająI= że= wóciągi= ze= zmianą= salda= na= rachunkach= wraz= z= kompletem=
dokumentów= EtjK= dokumentó= oróginalne= lub= wtórnikiF= mosiadacz= rachunków= lub= osoba=
przez=niego=upoważniona=będzie=odbierać=w=BankuK==

OK= tóciągi=nieodebrane=po=PM=dniach=Bank=prześle=przesółką=zwókłą=na=ostatni=wskazanó=
adres=mosiadacza=rachunkówK=

=
§=T=

NK= wa=czónności=związane=z=obsługą=rachunku=bieżącego=i=rachunków=pomocniczóch=Bank=
pobiera=prowizje=i=opłató=zgodnie=z=przedstawioną=ofertąW==
NF=opłata=za=prowadzenie=rachunku==podstawowegoJ=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=
OF=opłata=za=prowadzenie=rachunku=pomocniczego=J=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=
PF=prowizja=bankowa=od=udzielonego=kredótu=w=rachunku=bieżącóm=J=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=
lpłató=i=prowizjeI=o=któróch=mowa=powóżej=pobierane=będą=ostatniego=dnia=miesiąca=
którego=będą=dotóczółóK=

OK= wa=pozostałe=czónności=nie=określone=w=ofercie=i=niniejszej=umowie=nie=będą=pobierane=
opłató=i=prowizjeI=a=w=szczególności=zaW=

aF= otwieranie=i=zamókanie=rachunku=bankowego=podstawowego=i=pomocniczóch=rrzędu=
dminó=i=jiasta=w=jogielnicó=i=jednostek=podległóchI=

bF= wódawanie=blankietów=czekowóchI=
cF= wpłató=i=wópłató=gotówkowe=własne=i=obceI=
dF= realizacja= poleceń= przelewu= na= konto= w= banku= obsługującóm= i= do= innego= banku=

składanego= osobiście= lub= za= pośrednictwem= elektronicznego= sóstemu= obsługi=
bankowejI===

eF= sporządzanie=wóciągów=bankowóch=Ewraz=z=kompletem=dokumentówFI=
fF= udzielanie=informacji=o=stanie=i=obrotach=środków=na=rachunkachI=====
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gF= lokowanie=środków=na=lokatach=terminowóchI=
hF= udzielanieI= wókonówanie= i= spłata= kredótu= w= rachunku= bieżącóm= do= wósokości=

określonej=w=uchwale=budżetowej=na=danó=rok=budżetowó;=
iF= uruchomienie= i= udostępnienie= w= rrzędzie= dminó= i= jiasta= w= jogielnicó=========================

odrębnie= dla= obsługi= urzędu= i= obsługi= podległóch= jednostek= oświatowóch= sóstemu=
obsługi= bankowej= tópu= „home= banking”= lub= innego= o= takich= samóch= lub= wóższóch=
parametrach= łącznie= z= dostarczeniem= oprogramowania= i= przóstosowaniem=
odpowiedniej= ilości= jednostek= komputerowóch= wamawiającego= oraz= przeszkoleniem=
personelu= w= terminie= = umożliwiającóm= korzóstania= z= sóstemu= od= N= stócznia= OMNO=
rokuI= oraz= bieżące= serwisowanie= dostarczonego= sprzętuK= tómagane= jest=
zainstalowanie= sóstemu= wielostanowiskowego= Eminimum=4= stanowiska= pracujące=w=
sieciFK=

jF= sporządzanie=na=wniosek=wamawiającego=historii=rachunku=bankowego=otwieranego=
do=obsługi=konkretnego=projektuK=

kF= udzielanie=poręczeń=płatności=za=robotó=budowlaneK=
lF= wódawanie=opinii=i=zaświadczeń=bankowóch=dotóczącóch=wamawiającego.=

PK= oachunek= bieżącó= i= rachunki= pomocnicze= będą= oprocentowane= wg= zmiennej= stopó=
procentowej= określonej= na= podstawie= stawki= tfBfa= Pj= z= ostatniego= dnia= miesiąca=
kalendarzowego=poprzedzającego=miesiącI=za=któró=naliczane=będzie=oprocentowanie=±=
marża=banku=w=wósokości=J==KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=
ldsetki= od= środków= zgromadzonóch= na= rachunkach= podstawowóch= i= pomocniczóch=
dopisówane=będą=ostatniego=dnia=miesiącaI=którego=dotócząK=

4K= iokató= terminowe= będą= oprocentowane= wg= zmiennej= stopó= procentowej= określonej= na=
podstawie= stawki= tfBfa= Pj= z= ostatniego= dnia= miesiąca= kalendarzowego=
poprzedzającego=miesiącI=za=któró=naliczane=będzie=oprocentowanie=±=marża=banku=w=
wósokości………=

RK= hredót= w= rachunku= bieżącóm= będzie= oprocentowanó= wg= zmiennej= stopó= procentowej=
określonej=na=podstawie=stawki=tfBlo=Pj=z=ostatniego=dnia=miesiąca=kalendarzowego=
poprzedzającego= miesiącI= za= któró= naliczane= będzie= oprocentowanie= ±= marża= banku= =
w=wósokości=J=KKKKKKKKKKKKKKKKK=

=
§=U=

lbsługa= bankowa= i= kasowa= będzie= realizowana= na= terenie= miasta= jogielnicó= w= siedzibie=
tókonawcó==przó=ulK=……………………………………………KK=

=
§=9=

NK= tókonawca=poniesie=odpowiedzialność=za=szkodó=powstałe=wskutek=nieterminowej=lub=
nieprawidłowej= realizacji= zlecenia= płatniczego= posiadacza= rachunku= na= warunkach=
ogólnóchK=

OK= tókonawca= zobowiązuje= się= do= zapłacenia= odszkodowania= za= zaistniałe= przez= siebie=
opóźnienie= w= realizacji= zlecenia= płatniczego= posiadacza= rachunku= w= wósokości=
stanowiącej= równowartość= odsetek= ustawowóch= obliczonóch= od= kwotó=
niezrealizowanego=w=terminie=zlecenia=za=każdó=dzień=opóźnieniaK=

=
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=
=

§=NM=
NK= oachunkiem= mogą= dósponować= osobó= upoważnione= do= składania= oświadczeń= woli= = = = = = = = = = = =

w= zakresie= praw= i= obowiązków= majątkowóch= oraz= odpowiednio= umocowani=
pełnomocnicóK=

OK= aokumentem= określającóm= osobó= uprawnione= do= dósponowania= rachunkiem= oraz=
służącóm=do=ewidencji=wzorów=ich=podpisów=jest=karta=wzorów=podpisówK=harta=wzorów=
podpisów= jest= ważna= do= czasu= pisemnego= odwołania= przez= mosiadacza= rachunkuK= =
t= przópadku=gdó=mosiadacz= rachunku=nie= złożó=odrębnóch=kart=wzorów=podpisów=do=
innóch= = rachunkówI= zgłoszone= w= Banku= wzoró= podpisów= do= rachunku= bieżącego=
przójmuje=się=jako=obowiązujące=przó=dóspozócjach=z=wszóstkich=rachunków=mosiadacza=
rachunku=prowadzonóch=w=BankuK=

PK= t=przópadku=utrató=uprawnień=do=dósponowania=rachunkiem=przez=osobó=wómienione= =
w= karcie= wzorów= podpisówI= mosiadacz= rachunku= zobowiązanó= jest= niezwłocznie=
powiadomić=o=tóm=fakcieK==

4K= wmiana= osób= upoważnionóch= przez= mosiadacza= rachunków= do= dósponowania=
rachunkami=nie=wómaga=dla=swojej=ważności=wópowiedzenia=warunków=umowóK=

=
§=NN=

rmowa=została=zawarta=na=czas=określonó=tjK=od=MNKMNKOMNO=roku=do=PNKNOKOMN4=roku=
=

§=NO=
NK= t= przópadku= wóstąpienia= istotnej= zmianó= okoliczności= powodującejI= że= wókonanie=

umowó= nie= leżó= w= interesie= publicznómI= czego= nie= można= bóło= przewidzieć= w= chwili=
zawarcia=umowó=wamawiającó=może=odstąpić=od=umowó=w=terminie=PM=dni=od=powzięcia=
wiadomości=o=powóższóch=okolicznościachK=tókonawca=umowó=może=żądać=wówczas=
jedónie=wónagrodzenia=należnego=mu=z=tótułu=wókonania=części=umowóK=

OK= ptronom= przósługuje= prawo= rozwiązania= umowó= ze= skutkiem= natóchmiastowóm= = = = = = = = = = = = = = = = = =
w=przópadku=rażącego=naruszenia=warunków=umowó=przez=druga=stronęK=

=
===§=NP=

kiedopuszczalna= jest=pod= rógorem=nieważności=zmiana=postanowień=zawartej=umowó=oraz=
wprowadzanie= nowóch= postanowień= do= umowó= w= stosunku= do= treści= ofertóI= chóba= że=
konieczność= wprowadzenia= takich= zmian= wónika= z= okolicznościI= któróch= nie= można= bóło=
przewidzieć= = w= chwili= zawarcia= umowóI= lub= przewidziano= ich= możliwość= w= ppecófikacji=
fstotnóch=tarunków=wamówieniaK=

=
§=N4=

t= sprawach= nie= uregulowanóch= niniejszą= umową= zastosowanie= mają= przepisó= hodeksu=
CówilnegoI= mrawa= bankowegoI= postanowienia= oegulaminu= otwierania= i= prowadzenia=
rachunków= rozliczeniowóch= oraz= ustawó= z= dnia= OV= stócznia= OMM4rK= –= mrawo= zamówień=
publicznóch=EazK=rK=z=OMNM=rK=kr=NNPI=pozK=TRVz=późnK=zmKFK=

=
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§=NR=
tszelkie= zmianó= niniejszej= umowó= wómagają= zgodó= = obu= stron= w= formie= pisemnej= pod=
rógorem=nieważnościK=
= =

§=NS=
tszelkie= sporó= jakie= mogą= wóniknąć= na= tle= wókonówania= postanowień= niniejszej= umowó=
będą=rozpatrówane=przez=pądó==właściwe=dla=siedzibó=wamawiającegoK=

=
§=NT=

rmowę= sporządzono= w= trzech= jednobrzmiącóch= egzemplarzachI= z= któróch= dwa= otrzómuje=
wamawiającó==jeden=Bank=

=
=

=
=
=
=
=
=
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK==================KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=
Epieczęć=firmowa=i=podpisó=osób=upoważnionóch=do=składania===================Epieczęć=i=podpisó=osób=działającóch=w=imieniu=BankuF=
oświadczeń=w=zakresie=praw=i=obowiązków=majątkowóch==
mosiadacza=rachunku=bankowegoF=
=
=
modpisó=osób=działającóch=w=imieniu=mosiadacza=rachunku=zostałó=złożone=w=mojej=
obecnościW=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=
=
=
=
=
 
=
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	ISTOTNE POSTANOWIENIA   UMOWY
	zawarta w dniu .....................2011. r. w Mogielnicy pomiędzy:
	Gminą i Miastem Mogielnica w imieniu której i na rzecz której działa Urząd  Gminy i Miasta w Mogielnicy (05-640), ul. Rynek 1 posiadający numery: NIP 797-13-75-692 REGON 000529812 reprezentowany przez:
	dr Sławomira Chmielewskiego – Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
	przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Mogielnica Anny Lewandowskiej
	zwanym w dalszej treści   umowy „Zamawiającym”, „Posiadaczem Rachunku”
	a
	....................................................z siedzibą w .................... przy ul. ..................., zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w ........., Wydział ...... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..........., NIP: ......................, REGON: ..........................., reprezentowana przez:
	1………………………………………………………….
	2………………………………………………………….
	zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” lub „Bankiem”,




	1. Posiadacz rachunku bankowego dysponuje swobodnie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku.
	1. Za czynności związane z obsługą rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych Bank pobiera prowizje i opłaty zgodnie z przedstawioną ofertą:
	1) opłata za prowadzenie rachunku  podstawowego- .....................
	2) opłata za prowadzenie rachunku pomocniczego - ....................
	3) prowizja bankowa od udzielonego kredytu w rachunku bieżącym - ......................
	Opłaty i prowizje, o których mowa powyżej pobierane będą ostatniego dnia miesiąca którego będą dotyczyły.
	2. Za pozostałe czynności nie określone w ofercie i niniejszej umowie nie będą pobierane opłaty i prowizje, a w szczególności za:
	3. Rachunek bieżący i rachunki pomocnicze będą oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej określonej na podstawie stawki WIBID 3M z ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, za który naliczane będzie oprocentowanie ( marża banku w wysokości -  .........................
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach podstawowych i pomocniczych dopisywane będą ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczą.
	4. Lokaty terminowe będą oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej określonej na podstawie stawki WIBID 3M z ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, za który naliczane będzie oprocentowanie ( marża banku w wysokości………
	5. Kredyt w rachunku bieżącym będzie oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej określonej na podstawie stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, za który naliczane będzie oprocentowanie ( marża banku w wysokości - .................
	§ 8
	Obsługa bankowa i kasowa będzie realizowana na terenie miasta Mogielnicy w siedzibie Wykonawcy  przy ul. ……………………………………………..
	§ 9
	1. Wykonawca poniesie odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji zlecenia płatniczego posiadacza rachunku na warunkach ogólnych.
	2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia odszkodowania za zaistniałe przez siebie opóźnienie w realizacji zlecenia płatniczego posiadacza rachunku w wysokości stanowiącej równowartość odsetek ustawowych obliczonych od kwoty niezrealizowanego w terminie zlecenia za każdy dzień opóźnienia.
	§ 10
	1. Rachunkiem mogą dysponować osoby upoważnione do składania oświadczeń woli            w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz odpowiednio umocowani pełnomocnicy.
	2. Dokumentem określającym osoby uprawnione do dysponowania rachunkiem oraz służącym do ewidencji wzorów ich podpisów jest karta wzorów podpisów. Karta wzorów podpisów jest ważna do czasu pisemnego odwołania przez Posiadacza rachunku. W przypadku gdy Posiadacz rachunku nie złoży odrębnych kart wzorów podpisów do innych  rachunków, zgłoszone w Banku wzory podpisów do rachunku bieżącego przyjmuje się jako obowiązujące przy dyspozycjach z wszystkich rachunków Posiadacza rachunku prowadzonych w Banku.
	3. W przypadku utraty uprawnień do dysponowania rachunkiem przez osoby wymienione w karcie wzorów podpisów, Posiadacz rachunku zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie.
	4. Zmiana osób upoważnionych przez Posiadacza rachunków do dysponowania rachunkami nie wymaga dla swojej ważności wypowiedzenia warunków umowy.
	§ 11
	Umowa została zawarta na czas określony tj. od 01.01.2012 roku do 31.12.2014 roku
	§ 12
	1. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wykonawca umowy może żądać wówczas jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
	2. Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym                  w przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez druga stronę.
	Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy w stosunku do treści oferty, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć  w chwili zawarcia umowy, lub przewidziano ich możliwość w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
	§ 14
	W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa bankowego, postanowienia Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759z późn. zm.).
	§ 15
	Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody  obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
	§ 16
	Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający  jeden Bank
	......................................................................                  ............................................................
	(pieczęć firmowa i podpisy osób upoważnionych do składania                   (pieczęć i podpisy osób działających w imieniu Banku)
	oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych
	Posiadacza rachunku bankowego)
	Podpisy osób działających w imieniu Posiadacza rachunku zostały złożone w mojej obecności: ....................................................................

